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SAMMENDRAG
Asplan Viak har fått i oppdrag av Søndre Follo IKS å utarbeide en vurdering av tre ulike 
konsepter for et nytt renseanlegg som skal gi et grunnlag for valg av konsept. En forutsetning 
er at et eventuelt nytt Søndre Follo renseanlegg (SFR) skal oppføres ved siden av det 
nåværende renseanlegget. Visjonen for det nye renseanlegget er at det skal være et 
kostnadseffektivt og fremtidsrettet anlegg med visjon om å være «Norges mest 
energieffektive renseanlegg». 

Alt som kommer inn til renseanlegget skal kunne omgjøres til produkt som kan være til nytte 
og generere inntekt. 

Alternativ

Asplan Viak har vurdert praktiske og økonomiske forhold knyttet til etablering av nytt 
renseanlegg med følgende dimensjoneringsforutsetninger:

- Alternativ 1: Nytt renseanlegg dimensjonert for 54 000 PE som skal behandle 
avløpsvann fra Ås og Vestby, samt motta slam fra Frogn og Nesodden. 

- Alternativ 2: Nytt renseanlegg dimensjonert for 54 000 PE med mulighet for utvidelse 
til 100 000 PE for å kunne motta avløpsvann fra Frogn og Nesodden i tillegg til Ås og 
Vestby.

- Alternativ 3: Nytt renseanlegg dimensjonert for 100 000 PE som skal behandle 
avløpsvann fra Ås og Vestby samt Frogn og Nesodden.

Ulike prosessalternativ for rensing og slambehandling har blitt vurdert opp mot SFR’s visjon 
og fokus på et fremtidsrettet anlegg hvor man ønsker å utnytte avløpsvannet som en ressurs 
så langt det lar seg gjøre. 

Prosessløsninger

Vi har lagt følgende forutsetninger til grunn for vår anbefaling av prosess og overordnet 
løsning:

- Rensekrav
o 90-93% fosforreduksjon
o Sekundærrensing for BOF og KOF

- Strømproduksjon til eget forbruk
- Varme til eget forbruk
- Arealbesparende løsninger
- Energibesparende komponenter
- Areal til sosiale rom – nødvendige fasiliteter i et renseanlegg

Vi har sett på fire forskjellige renseløsninger på det nye renseanlegget og har konkludert 
med at såkalt Moving Bed Bio Reactor (MBBR) kombinert med flotasjon vil gi den billigste og 
beste renseløsningen. MBBR renseprosess har blitt valgt for alle de tre alternativene og 
forskjellen er antall parallelle linjer og størrelsen på anlegget. Vi har valgt termofil utråtning 
av slammet som slambehandling. To ulike alternativer for biogassanlegg har blitt vurdert – 
tradisjonelt biogassanlegg med termofil utråtning, samt et alternativ med liggende reaktorer 
med omrøring, Adigo prosessen. For avvanning har vi lagt skruepresser til grunn. Avvannet 
slam skytes med slamkanon opp i slamsiloen. Dermed kan vi få hele renseanlegget i én 
etasje med bassengene i kjelleren. Vi har tatt utgangspunkt i tradisjonelt prosessbygg av 
stålkonstruksjoner med sandwichelementer mens administrasjonsbygget bygges i massivtre. 
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Når det gjelder biogassanlegget har vi vurdert et tradisjonelt termofilt biogassanlegg og et 
Adigo anlegg med liggende reaktorer med omrøring. Det tradisjonelle biogassanlegget er 
dimensjonert med 6% TS i slammet og 12 døgns oppholdstid, mens Adigo anlegget er 
dimensjonert for 10% TS med ca. 9 døgns oppholdstid. Slammengdene blir de samme ved 
de tre forskjellige anleggsstørrelsene da det uansett må dimensjoneres for å håndtere slam 
fra 100 000 PE. Potensialet for gassproduksjon er beregnet til 4.160 Nm3/d uansett 
tradisjonelt anlegg eller Adigo anlegg. I investeringskostnadene har vi forutsatt tradisjonelt 
biogassanlegg med isolerte råtnetanker. Budsjettkostnadene for et slikt anlegg er beregnet til 
kr 37,8 mill. Et fullt utbygget Adigo-anlegg vil koste ca. kr 82 mill., som er over det dobbelte 
av et tradisjonelt biogassanlegg. Selv om man får tilskudd på 50% av merkostnadene for å 
utvikle ny teknologi virker dette alternativet kostbart i forhold til alternativet. 

Gassen er i sin helhet forutsatt benyttet i gassturbiner til produksjon av strøm og varme. 
Strømproduksjonen vil bli brukt til drift av renseanlegget. Varmeproduksjonen kan benyttes til 
oppvarming av renseanlegget om vinteren. Det vil være overskuddsvarme fra anlegget om 
sommeren. Det er mulig å benytte denne varmen til for eksempel oppvarming av drivhus 
eller annen virksomhet som trenger varme i produksjonen. Det må da legges en 
fjernvarmeledning til eventuelle forbrukere. 

Kostnader

Budsjettkostnadene for nytt renseanlegg (inklusive ny innløpsledning, prosjektering, prosjekt-
/byggeledelse og byggherrekostander) er estimert til henholdsvis 368, 540 og 490 millioner 
kroner for Alternativ 1, 2 og 3. Det er antatt gjenbruk av deler av eksisterende renseanlegg. 
Sparte kostnader ved å legge forbehandlingen foran eksisterende sedimenteringsbassenger 
og bruke disse i stedet for mikrofiltrering som forbehandling er i størrelsesorden hhv. 10,2 
mill. kr for alt. 1, 20,7 mill. kr for alt. 2 og 18,4 mill. kr for alt 3. Man vil kunne spare i 
størrelsesorden 6,5 mill. kr ved å bruke eksisterende mottak for avvannet slam, og det er 
estimert en besparelse på i størrelsesorden 1,7 mill. kr på å benytte eksisterende gassklokke 
og fakkel. 

Driftskostnadene er estimert til å komme på henholdsvis 16,4, 26,7 og 26 millioner kr/år. 
Utnyttelse av biogassen til strømproduksjon gir en årlig kostnadsbesparelse til strøm og 
energiforbruk i prosessen på 2,5 – 2.6 millioner kroner. For alternativ 1 vil en produsere mer 
strøm enn det som blir forbrukt. Investeringskostnader for gassturbiner er ca. 15 mill.  

Tilskuddsordninger

Både Enova og Innovasjon Norge har ulike støtteordninger hvor det kan søkes om tilskudd til 
bygging av nye anlegg. Enova har tre aktuelle programmer: 

1. Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
2. Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien
3. Biogass og drivstoff

For et eventuelt biogassanlegg basert på Adigo sin reaktor kan det som del av en 
støtteordning angitt under punkt 1 søkes om en støtte på 50% av merkostnadene for et 
Adigo anlegg. 

Støtten angitt i punkt 2 vil kunne gis til bygging av et pilotanlegg for Antec prosessen, men 
det er ikke ansett som sannsynlig at SFR IKS vil påta seg den tekniske og økonomiske 
risikoen som dette vil innebære. 

Under punkt 3 dekkes økonomisk støtte for at investeringer i produksjonsanlegg for biogass 
og biodrivstoff skal lønne seg. En forutsetning vil da trolig være at gassen oppgraderes til 
drivstoffkvalitet. Det er imidlertid lite sannsynlig at et slikt prosjekt med kostnader til 
investering og drift av tilhørende infrastruktur vil svare seg økonomisk.
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Innovasjon Norge gir støtte til utvikling av ny teknologi. Dersom en i fremtiden skal utvikle ny 
teknologi ved SFR er det flere ordninger som kan være aktuelle. 
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn
Søndre Follo Renseanlegg IKS eies av Ås og Vestby kommune, og renser avløpsvann fra 
disse. Eksisterende renseanlegg er dimensjonert for å motta avløp fra 25.000 pe. I dag 
mottar anlegget avløp fra ca. 23.400 pe (årsrapport 2016), som innebærer at kapasiteten for 
anlegget snart er nådd. Det er estimert at kapasiteten er nådd i 2018. 

I den forbindelse planlegger SFR IKS å bygge et nytt renseanlegg for å ta imot fremtidig 
befolkningsvekst. Et nytt renseanlegg skal plasseres ved siden av eksisterende anlegg, og 
eksisterende anlegg skal avvikles. SFR IKS har en visjon om at det nye renseanlegget skal 
være «Norges mest energieffektive renseanlegg», som også innebærer å utnytte 
avløpsvannet og slammet som ressurser som kan generere inntekter til SFR. 

1.2 Eksisterende anlegg
Eksisterende renseanlegg har en kapasitet til å motta avløpsvann fra 25.000 pe, og har en 
hydraulisk kapasitet på Qdim=457 m³/h og Qmaksdim=850 m³/h. Renseprosessen består av 
mekanisk forbehandling med rist og sandfang, deretter kjemisk rensing med flokkulering og 
separasjon ved sedimentering. Fellingskjemikaliet som benyttes er PAX.

Anlegget har slambehandling med pasteurisering og mesofil utråtning i to råtnetanker. Det 
produseres biogass ved dagens anlegg, og biogassen føres til fyrkjel for damp- og 
hetvannsproduksjon. Dette benyttes til oppvarming av slam i råtnetankene og til oppvarming 
av bygninger. Gass som ikke utnyttes fakles. 

Etter utråtning avvannes slammet ved hjelp av sentrifuger til et gjennomsnittlig TS-innhold på 
21,5 % (årsrapport 2016). Anlegget mottar ikke septik, men tar imot slam fra andre store 
renseanlegg.  Avvannet slam fra renseanlegget lagres i en slamsilo og kjøres til Frevar der 
det benyttes videre til jordforbedring. I 2016 ble det produsert ca. 3.700 tonn avvannet slam. 

1.3 Gjeldende og eventuelle framtidige krav, lover og forskrifter
For SFR er det Forurensningsforskriften kapittel 14 som gjelder, og fylkesmannen i Oslo og 
Akershus er forurensningsmyndighet. I utslippstillatelsen gitt 21. november 2011 har 
anlegget krav om 90 % fosforrensing, men det er ikke krav om totalutslipp (mengde) av 
fosfor. Det er heller ikke krav om sekundærrensing uten at anlegget utvides vesentlig. 

I forbindelse med at kapasiteten på eksisterende anlegg snart er nådd, har SFR IKS sendt 
inn søknad om ny utslippstillatelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Ny utslippstillatelse 
foreligger ikke på dette tidspunkt, men det er rimelig å anta at det vil bli krav om 
sekundærrensing ved det nye anlegget. Dette vil derfor bli lagt til grunn for videre 
vurderinger. Det kan tenkes at Søndre Follo renseanlegg i tillegg får krav om mer enn 90% 
fosforrensing. Andre anlegg har fått krav om 93 eller 95% rensing av fosfor. Hvor mye fosfor 
som kan fjernes fra et kjemisk renseanlegg bestemmes av kjemikalietilsettingen, og det har 
derfor ikke noe å si for dimensjoneringen av et nytt renseanlegg om man får krav om 90 eller 
95% fosforfjerning.

Vi vurderer det som lite sannsynlig at det vil komme krav om nitrogenfjerning ved anlegget i 
den nye utslippstillatelsen. Årsaken til dette er i hovedsak at resipienten for utslippspunktet 
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fra SFR ikke er sårbar. Utslippsledningen går ut ca. 500 meter fra land og ligger på ca. 35 
meters dyp, med utslippspunkt utenfor Drøbakterskelen. 

Bioresten som SFR sitter igjen med etter biogassproduksjon og avvanning reguleres pr dags 
dato av Gjødselvareforskriften. Dersom matavfall og annet slam (for eksempel 
husdyrgjødsel) hadde inngått, ville også Forskrift om animalske biprodukter vært gjeldende. 

Gjødselvareforskriften regulerer hvordan biorest fra avløpsslam kan utnyttes som ressurs, 
men forskriften er for tiden under revisjon av Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og 
Mattilsynet. Mattilsynet signaliserer i en melding 19.06.2017 om at det vil bli endring i §25 slik 
at visse avløpsslambaserte produkter får mindre strengere krav til bruk. «Dette vil gjelde for 
produkter som oppfyller en serie kriterier …. Kriteriene skal sikre at bruken av produktene 
ikke medfører høyere risiko for helse og miljø enn tradisjonelt avløpsslam selv om 
brukskravene er mindre strenge». Slik forslaget fra Mattilsynet foreligger nå blir det mindre 
strenge krav for biogassanlegg med termisk hydrolyse enn for andre anlegg, og dette vil 
kunne medføre at slam fra slike anlegg blir mer attraktivt for mottakere av slam, og at dette 
tvinger nye anlegg til å ha termisk hydrolyse foran biogassanleggene. Forhåpentligvis blir 
dette gjort om på i den endelige nye forskriften.

For videre arbeid med denne rapporten må vi legge gjeldende gjødselvareforskrift til grunn. 

1.4 Avgrensning av oppgaven
SFR IKS har flere parallelle utredninger som pågår i forbindelse med planlegging av nytt 
renseanlegg. Asplan Viak skal i denne oppgaven kun se på etablering av nytt renseanlegg, 
isolert sett, med angitt dimensjoneringsgrunnlag. Denne rapporten skal utrede nytt 
renseanlegg for 3 alternative dimensjoneringsforutsetninger;

Alternativ 1 – Nytt renseanlegg for 54.000 pe

Alternativ 2 – Nytt renseanlegg for 54.000 pe, med mulighet for utvidelse til 100.000 pe

Alternativ 3 – Nytt renseanlegg for 100.000 pe

Det er viktig for SFR IKS å holde investeringskostnadene lave samt å etterstrebe så lave 
driftskostnader som mulig. I den forbindelse skal vi i denne rapporten se på hvilke ressurser 
på anlegget som kan utnyttes for å redusere driftskostnader, og potensielt gi et 
inntektsgrunnlag for nye SFR. 

Det er ikke innenfor denne oppgaven å se på infrastruktur til og fra anlegget, eller vurdere 
muligheter ut over de dimensjoneringskriteriene som er satt. 
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2 ALTERNATIVE RENSEPROSESSER FOR NYTT 
SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG

2.1 Generelt
I dette kapitlet går vi igjennom ulike alternativer for renseprosess for nye SFR. Hver del vil 
omtales generelt, og vi drar frem eventuelle fordeler og ulemper med de ulike 
prosesstrinnene. 

2.2 Krav til rensing
Rensekravene som legges til grunn for prosessvalg er vist i etterfølgende tabell.

Tabell 1: Antatte rensekrav ved nye Søndre Follo Renseanlegg.

Parameter Renseeffekt Maksimal konsentrasjon utløp
Total fosfor (tot. P) 90-93 %

Biologisk oksygenforbruk (BOF5) 70 % 25 mg/l

Kjemisk oksygenforbruk (KOFCr) 75 % 125 mg/l

Vi antar at nye SFR vil få krav om sekundærrensing, altså at avløpsvannet skal renses slik at 
BOF5 og KOFCr reduseres i henhold til Tabell 1. Ut fra vår erfaring er det kun biologiske 
rensemetoder som kan oppfylle sekundærrensekravene tilfredsstillende med god sikkerhet.  
Renseprosessen vil derfor bli vurdert med et biologisk rensetrinn. 

For fosforreduksjon er kjemiske anlegg dominerende, et biologisk anlegg alene vil i 
utgangspunktet ikke gi god nok fosforreduksjon. Derfor ser man ofte at renseanleggene med 
krav til sekundærrensing har biologisk-kjemisk renseprosess. Det er mulig å alternativt fjerne 
fosfor ved hjelp av biologisk fosforfjerning, som innebærer rensing uten kjemikalier. Dette går 
vi nærmere inn på i kapittel 2.5.5. og -6

2.3 Forbehandling
Hensikten med forbehandlingen er å skille ut det som ikke er biologisk nedbrytbart og 
eventuelle større partikler, det som potensielt kan skade maskinelt utstyr og selve 
renseprosessen. Forbehandlingen består tradisjonelt sett av rister, sandfang og eventuelt 
fettfang.  

2.3.1 Rist/sil
Mulige løsninger for første trinn i forbehandlingen er rist eller sil. Det finnes flere leverandører 
av rister og siler, både Nordic Water (Monoscreen) og Huber (Step Screen) har rister som vi 
har kjennskap til. På mange renseanlegg har man nå heller installert båndsiler med runde 
huller, da disse er bedre til å fjerne stavformede legemer, som f.eks. Q-tips. Det finnes flere 
typer slike siler, og de kan brukes på alle anleggsstørrelser. Etter risten/silen monteres det 
vaskepresse. Ristgodset vaskes, presses og føres til en avfallsdunk/konteiner. 

Ristgodset er ikke å anse som en ressurs og håndteres derfor som avfall (vanligvis føres det 
til deponi). 
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Ristene monteres i innløpskanaler som fører vannet videre til sand- og fettfang. 

2.3.2 Sandfang
I et tradisjonelt plasstøpt sand- og fettfang tilføres det luft slik at olje og fett flyter opp til 
overflaten og kan separeres herfra, mens tyngre partikler som sand og for eksempel 
kaffegrut sedimenterer. Fettet tas av på toppen og føres til en fettkum og videre til 
biogassanlegget for videre behandling. Sanden pumpes til en sandvasker og føres til en 
konteiner. Et alternativ til plasstøpt sand- og fettfang er rundsandfang (prefabrikkert, se Figur 
1 ) som blant annet kan leveres av Huber. I rundsandfang trenger man ikke lufting, og det er 
derfor svært energisparende i forhold til et tradisjonelt sandfang. Rundsandfang er også 
arealbesparende. De er utformet i rustfritt stål og plasseres nedsenket i dekket. 

Investeringskostnaden for et rundsandfang er høyere enn et tradisjonelt plasstøpt sand- og 
fettfang. 

Med biologisk rensetrinn er det ikke strengt nødvendig med fettfang, men vi tar utgangspunkt 
i at anlegget bygges med fettfang. 

Figur 1: Rundsandfang HRSF fra Huber.

2.4 Foravskilling
Etter forbehandlingen med rist og sandfang kan man velge om man ønsker et 
foravskillingstrinn før biologisk rensetrinn. Hensikten med foravskilling er å redusere 
innholdet av suspendert og organisk stoff i avløpsvannet, slik at man kan redusere størrelsen 
på det biologiske trinnet. Redusert belastning til biotrinnet vil ha innvirkning på arealbehov, 
slamegenskaper og energibehov for det biologiske trinnet. Arealbehov da de biologiske 
bassengene blir mindre, energibehov ettersom også luftebehovet i de biologiske bassengene 
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reduseres og slamegenskaper da mer av det organiske stoffet bevares ved foravskilling. 
Mindre omdanning av organisk stoff i renseanlegget vil øke biogasspotensialet. 

Foravskilling kan gjøres på flere ulike måter. De mest aktuelle er sedimentering eller 
filtrering. Sedimenteringsbassenger er svært arealkrevende, men gir god avskilling. I 
veiledningen for dimensjonering av renseanlegg kan man forutsette 50 % reduksjon i 
suspendert stoff (SS) og 20 % reduksjon av organisk stoff (BOF5).

Filtrering innebærer siling gjennom lysåpninger mellom 0,1 og 0,5 mm. Man kan ikke anta 
like god rensegrad som ved sedimentering, men ettersom dette kun er et forbehandlingstrinn 
må man se det opp mot arealbehovet. Siling er en mye mer kompakt løsning enn 
sedimentering. Det finnes flere leverandører av siler på markedet, og ulike løsninger. 
Eksempler på løsninger er skivefiltre eller båndfiltre. Forskjellen mellom skivefilter og 
båndfilter er i hovedsak filteroverflaten, som er større i et skivefilter. 

Figur 2: Prinsipp for båndfilter (til venstre, fra Salsnes-filter) og skivefilter (til høyre, RoDisc fra Huber). 

Båndfilter fra Salsnes-filter kan leveres med avvanning, men det vil ikke være aktuelt her. 
Slam føres direkte til slamlager med et TS-innhold på 3-8%. Slam fra skivefilter har lavere 
TS-innhold, og må eventuelt fortykkes før biogassanlegget.

2.5 Biologisk rensetrinn
Etter foravskilling går avløpsvannet videre til biologisk rensetrinn, hvor mikroorganismer 
bryter ned organisk materiale (BOF5 og KOFCr). For SFR vil det også være aktuelt med 
kjemisk rensetrinn. Kjemisk rensetrinn kan plasseres før eller etter det biologiske trinnet. 
Kjemisk rensing er beskrevet nærmere i kapittel 2.6. 

Det biologiske trinnet for fjerning av organisk materiale krever normalt oksygen (aerob 
behandling). Kun anaerob behandling er også mulig, men det krever høy temperatur i 
innløpsvannet (over ca. 25°C), og gir dårligere renseresultater. Det er derfor ikke brukt på 
kommunalt avløpsvann i Norge. Dersom man har et anaerobt trinn i tillegg til det aerobe 
trinnet, kan man kombinere reduksjon av organisk materiale med fosforreduksjon og 
eventuelt nitrogenfjerning. Nitrogenfjerning anser vi ikke som aktuelt ved SFR, da vi antar at 
det ikke vil komme krav om det. I etterfølgende kapitler vil vi gi en generell beskrivelse av de 
biologiske prosessene som er mest aktuelle for SFR.

2.5.1 Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) – biofilm på bæremedium i suspensjon
I biologisk rensetrinn har man en bakteriekultur som må holdes aktiv. I MBBR-prosessen 
benyttes plastbiter med stor overflate, typisk 650 m²/m³ som vert for bakteriekulturen, altså at 
bakteriene gror og danner biofilm på plastbitene ved å forbruke det tilgjengelige organiske 
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stoffet i avløpsvannet.  Luft blåses inn i bunnen av bassengene, slik at det tilføres oksygen til 
bakteriene, og samtidig holder det biofilmelementene (plastbitene) i suspensjon. 

Etter hvert som bakteriefilmen vokser på biofilmelementene vil noe av den falle av og gå 
videre med avløpsvannet til neste trinn, som vil være et separasjonstrinn. Biofilmelementene 
holdes tilbake i bassenget ved hjelp av siler på utløpet. 

En av de største fordelene med MBBR er at prosessen er velutprøvd i Norge i mange år og 
ved flere anlegg. Det er også en kompakt løsning ettersom biofilmelementene gir svært stort 
vekstareal for mikroorganismer pr. m³ bassengvolum. Prosessen er robust og tåler relativt 
stor variasjon i hydraulisk belastning. Den gir normalt gode renseresultater.

En annen fordel med MBBR er at man kan benytte hvilken tankform man ønsker, eneste 
kriterium er at hver reaktor må ha minst 2 separate kamre, slik at alle partiklene i 
avløpsvannet får en viss oppholdstid i bassengene. Det er bygget anlegg i Norge hvor man 
har benyttet sirkulære bassenger i rustfritt stål, men oftest er det plasstøpte bassenger i 
betong. 

Det er observert få ulemper med denne prosessen, men det som kan nevnes er risiko for tap 
av biofilmelementer ved overløp. Dette kan reduseres ved at man installerer siler på 
overløpene i tillegg til på utløpet. 

Krüger Kaldnes hadde patent på denne prosessen inntil 2011. Patentet er nå gått ut og det 
er flere leverandører på markedet. Etterfølgende figurer viser prinsipp og eksempel på 
MBBR-tanker.

Figur 3: Prinsippskisse for MBBR, og bilde av MBBR i ståltanker (bilde hentet fra Krüger Kaldnes).

Forbehandling før MBBR bør ha god fjerning av større partikler som ellers kan lage problem. 
Ved det nye renseanlegget i Enebakk kommune var innløpssilene feilmontert, hvilket gjorde 
at større partikler kom inn i biotrinnet. Dette førte til dannelsen av store «klaser» av 
partikulært materiale rundt biofilmelementer, noe som var svært uheldig for prosessen. Det 
var en omfattende jobb å få fjernet disse «klasene». 

2.5.2 Aktivslam
Et tradisjonelt aktivslamanlegg består av en suspendert bakteriekultur i slammet som 
resirkuleres fra etterfølgende separasjonstrinn. Urenset avløpsvann blandes med slam som 
inneholder en aktiv bakteriekultur (aktivslam). Bakteriene forbruker det tilgjengelige 
organiske stoffet fra avløpsvannet som kommer fra forbehandlingen/foravskillingen og går 
videre til etterfølgende separasjonstrinn. Denne prosessen krever også oksygen. Luft tilføres 
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bassenget, og det må være omrøring i bassenget for å holde det aktive slammet i 
suspensjon. Aktivslam er såpass vanskelig å avskille at det normalt kreves sedimentering 
etter biotrinnet, hvilket også er arealkrevende.

Et tradisjonelt aktivslam-anlegg vil kreve mye mer areal enn MBBR, og vil derfor medføre 
høyere investeringskostnader. En annen ulempe med aktivslam er at man risikerer slamflukt 
ved høy hydraulisk belastning, noe som også svekker den biologiske rensingen i anlegget 
etter slamflukten, da det blir for lav mengde bakteriekultur igjen i bassengene. En annen 
risiko er at mikroorganismene kan slås ut hvis det kommer giftige stoffer med avløpsvannet. 
Det har vist seg at biofilmanlegg (for eksempel MBBR) er mer motstandsdyktig mot slike 
hendelser. Biofilmanlegg har også vist seg å gi bedre renseresultater i snøsmeltingsperioder 
hvor det kommer mye kaldt avløpsvann til anleggene.

Figur 4: Prinsippskisse for et tradisjonelt Aktivslam-anlegg med sedimentering som slamseparasjonstrinn.

2.5.3 Sequence Batch Reactor – SBR
SBR er en aktivslamprosess som beskrevet i forrige kapittel, men forskjellen er at her foregår 
prosessen batch-vis, og ikke kontinuerlig, som i et tradisjonelt aktivslamanlegg. Forbehandlet 
avløpsvann føres til en utjevningstank. Derfra pumpes det til reaktortanker som er installert 
med mulighet for luftinnblåsing. En syklus består av følgende trinn;

1. Fylling
2. Biologisk oksidasjon (mikroorganismene forbruker organisk materiale)
3. Sedimentering av aktivslam
4. Dekantering av renset avløpsvann
5. Tømming av overskuddsslam

Her skjer altså både rensing (biologisk og kjemisk) og separasjon i samme tank. Fordeler 
med SBR sammenlignet med tradisjonell aktivslam er blant annet følgende;

- Slipper eget separasjonstrinn
- Biologisk og kjemisk trinn i samme reaktor (simultanfelling)
- Høy toleranse mot belastningsvariasjoner
- Unngår slamflukt som følge av høy belastning
- Sparer bygningsvolum, da tankene kan plasseres utendørs

En annen fordel med SBR er at det lett kan bygges ut trinnvis ved å sette inn nye tanker 
(utendørs). Ulemper med prosessen er at man risikerer slamfukt under dekantering av renset 
avløpsvann om man ikke stopper dekanteringen før man kommer til slamnivået i tanken. 
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Dette er mulig å unngå dersom man setter inn kontinuerlig måling av turbiditet på 
utløpsvannet. SBR benyttes tradisjonelt ved noe mindre anlegg enn hva som er aktuelt for 
SFR, da det vil være nødvendig med mange/store tanker når man er oppe i 54-100.000 pe.

Ettersom rensingen foregår batch-vis ved SBR trengs det et utjevningsvolum (mottakstank) 
før reaktorene. 

Figur 5: Prinsippskisse for SBR. Her foregår biologisk og kjemisk prosess samt slamseparasjon i samme reaktor. 
Slammet må fortykkes.

2.5.4 Prosesser som kombinerer biofilm og aktiv slam
Det finnes leverandører på markedet som leverer løsninger hvor man kombinerer biofilm og 
aktivslam i en og samme prosess. Det vil si at aktivslam resirkuleres fra separasjonstrinn inn 
til reaktoren, hvor det også er biofilmelementer. Det er lufting i tanken. Hensikten med dette 
er å få en økt konsentrasjon av aktive mikroorganismer i reaktoren, noe som gir enda mer 
effektiv omdanning av organisk stoff. I slike prosesser er det også mulig å få til biologisk 
fosforfjerning (se neste kapittel), samt nitrogenfjerning. Vi anser det ikke for aktuelt med 
nitrogenfjerning for SFR.

Eksempler på løsninger på slike kombinerte prosesser er blant annet;

- CFAS® (Combined Fixed Film Activatet Sludge) fra BioWater
- Hybas ™ fra Krüger Kaldnes
- METEOR® IFAS (Integrated Fixed Film Activated Sludge) fra Degremont

I disse prosessene vil det være mest hensiktsmessig med sedimentering som 
separasjonsmetode etter biologisk trinn, for å få tilbakeført aktivslam til reaktoren. Som 
tidligere nevnt er sedimenteringsbasseng arealkrevende separasjonsmetoder, og disse 
kombinerte prosessene vil derfor med all sannsynlighet kreve høyere investeringskostnader 
enn for eksempel MBBR, mens driftskostnadene kan bli lavere. 
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Figur 6:Bilde hentet fra Degremont. Prinsippet for prosessen er lik for alle nevnte leverandører. Bioreaktoren har 
både biofilmelementer, samt aktivslam som resirkuleres fra etterfølgende slamseparasjonstrinn.

2.5.5 Biologisk fosforfjerning
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet, kan biologisk rensetrinn for fjerning av organisk 
materiale kombineres med biologisk fosforfjerning (med eller uten nitrifikasjon/-
denitrifikasjon). Fordelen med biologisk fosforfjerning er at man kan redusere eller i beste fall 
slippe fellingskjemikalier, noe som vil kunne redusere slammengden betraktelig samt at 
driftskostnadene (innkjøp av fellingskjemikalier) også reduseres. 

Prinsippet bak biologisk fosforfjerning er at man må ha driftsforhold som fremmer vekst av 
fosforakkumulerende mikroorganismer. Dette gjøres ved at bakteriekulturen veksles mellom 
anaerobe og aerobe forhold. Tradisjonelt sett benyttes aktivslam-anlegg, eller kombinerte 
aktivslam- og biofilmanlegg (se forrige delkapittel) til biologisk fosforfjerning. Ettersom 
aktivslam må resirkuleres, innebærer det at separasjonstrinnet bør være sedimentering. 
Summen av dette blir en forholdsvis arealkrevende prosess, med en anaerob og en aerob 
reaktor, samt sedimentering. 

Fosforfjerning ved kjemisk felling binder fosforet veldig sterkt, hvilket gjør fosforet mindre 
biotilgjengelig når det benyttes i jordbruket eller på grøntarealer. Ved biologisk fosforfjerning 
vil fosforet bli mer tilgjengelig og fosforet kan gjenvinnes i et struvittfellingsanlegg som tar ut 
struvitt fra rejektvannet fra avvanningen på anlegget (struvitt kan potensielt erstatte 
kunstgjødsel). Ettersom fosfor er en begrenset ressurs, er dette positivt, men slik det er per i 
dag er betalingsviljen blant bøndene lav, og et renseanlegg vil ikke få noen økonomisk 
gevinst av et slam med biologisk fosforfjerning kontra kjemisk fosforfjerning. 

Når det gjelder selve prosessen, så er det som tidligere nevnt risiko for slamflukt i 
aktivslamanlegg. Ved biologisk fosforfjerning vil slamflukt føre til høyt utslipp av partikulært 
fosfor, som kan gi brudd på utslippstillatelsen. Drift av et biologisk fosforfjerningsanlegg er 
generelt noe mer krevende enn et vanlig biologisk trinn, som kun fjerner organisk materiale. 
Den aerobe reaktoren må driftes slik at det ikke oppstår nitrifikasjon, da de nitrifiserende 
bakteriene vil utkonkurrere de fosforakkumulerende bakteriene. Det er derfor viktig med en 
jevn belastning på anlegget, og at vi ikke bygger for store biobassenger.

En av årsakene til at biologisk fosforfjerning ikke er veldig utbredt i Norge, er 
sammensetningen av avløpsvannet som generelt inneholder relativt lite lett nedbrytbart 
organisk stoff (BOF). Biologisk fosforfjerning er avhengig av et relativt høyt innhold av BOF. 
Analyseverdier fra SFR viser at BOF-innholdet er for lavt for å få til en effektiv biologisk 
fosforfjerning. For å kompensere er det da mulig å tilsette ekstra karbonkilde, f.eks. gjennom 
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fermentering av slam fra anlegget, for å gi bakteriene nok karbon, samt fellingskjemikalier for 
å få tilstrekkelig fosforreduksjon. Man må da fremdeles ha et biologisk-kjemisk anlegg, men 
kjemikaliebehovet vil være lavere enn i et tradisjonelt kjemisk fosforfjerningsanlegg. 

Det må nevnes at biologisk fosforfjerning er fremtidsrettet. Som nevnt er fosfor en begrenset 
ressurs og det vil bli mer og mer aktuelt å finne metoder for å gjenvinne fosfor. Gjenvinning 
av fosfor fra avløp er da høyst aktuelt. Men på grunn av at tradisjonelle biologiske 
fosforfjerningsanlegg er relativt arealkrevende, samt at sammensetningen til avløpsvannet på 
SFR ikke er optimalt, vil det i utgangspunktet ikke være aktuelt med biologisk fosforfjerning 
på SFR i første omgang.

Ved Hias renseanlegg på Hamar er det gjort pilotforsøk med biologisk fosforfjerning i et 
MBBR anlegg. Dette har gitt gode resultater og prosessen er nå patentert. Ettersom slam fra 
biofilm har bedre sedimenteringsegenskaper, og man ikke trenger å resirkulere aktivslam 
som i tradisjonelle anlegg, kan man velge et kompakt separasjonstrinn framfor 
sedimentering. Forskjellen fra et tradisjonelt MBBR-anlegg er at man må ha vekslende 
anaerobe og aerobe forhold. Avløpsvannet kommer inn i den anaerobe reaktoren hvor 
biofilmelementene befinner seg.  Biofilmelementene og avløpsvannet går etter en viss 
oppholdstid videre til den aerobe sonen. Deretter går avskilt biofilm videre til 
separasjonstrinnet, og biofilmelementene flyttes mekanisk tilbake til den anaerobe sonen. 

Det kan være aktuelt å sette av plass i nye SFR for å legge til rette for en slik prosess i 
framtiden, men det krever mye større plass en ren aerob rensing i MBBR. Ved en slik ren 
aerob rensing blir oppholdstiden ved dimensjonerende vannmengde drøyt én time, mens 
man ved biologisk fosforfjerning må ha minst fire ganger dette volumet, og bassengvolum 
koster mye penger på et renseanlegg. Ettersom det er usikkert om det blir aktuelt i det hele 
tatt med biologisk fosforfjerning, synes vi ikke at vi kan anbefale en slik avsetting av plass til 
et anaerobt rensetrinn i tillegg til aerob rensing i MBBR med kjemisk felling.  

Figur 7: Prinsippskisse for biologisk fosforreduksjon i et biofilm-anlegg (MBBR). Biofiilmelementene 
flyttes mekanisk tilbake til anaerob reaktor. Prosessen er patentert.

 Det er også satt i gang et forskningsprosjekt der man skal prøve ut en ny metode for å ta ut 
fosfor fra rejektvannet fra sentrifugene på Søndre Follo renseanlegg ved hjelp av tilsetting av 
kalk. Ved slik tilsetting blir jern eller aluminiumfelt fosfor gjort lettere tilgjengelig for 
plantevekst igjen, og det er en slik metode man skal teste på dagens renseanlegg, med bl.a. 
Yara som deltaker. Hvis disse forsøkene blir vellykket, kan man kanskje få tatt ut fosfor som 
kan brukes i gjødselindustrien selv om man har kjemisk rensing på anlegget.
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2.5.6 Biologisk fosforfjerning på HIAS
På HIAS har man tatt i bruk en ny metode for biologisk fosforfjerning, i det man bruker 
MBBR-teknologi, og flytter biomediet fra aerob til anaerob sone. En av seks biolinjer er bygd 
om til biologisk fosforfjerning, og ca. 10% av avløpsmengden blir behandlet i denne linjen.

Etter MBBR-bassengene blir det biologiske slammet avskilt i skivefiltre med poreåpning 40 
µm. Det tilsettes noe polymer, men ikke fellingskjemikalier før filtreringen. Dette fungerer 
godt, og man har fått en gjennomsnittlig utløpskonsentrasjon av totalfosfor på 0,47 mg P/l. 
Avløpsvannet på HIAS inneholder mye lett tilgjengelig karbon, da det er mye 
næringsmiddelindustri tilknyttet renseanlegget. Slikt konsentrert avløpsvann egner seg 
meget godt til biologisk fosforfjerning. Mindre konsentrert avløpsvann egner seg ikke fullt så 
godt, men det er mulig å fermentere avløpsslam og tilbakeføre til biologisk trinn for å få mer 
tilgjengelig karbon til prosessen. På MOVAR skal det settes inn forsøk i pilotskala med 
biologisk fosforfjerning med HIAS-metoden. Da kan man få svar på om det er mulig å få til 
biologisk fosforfjerning også med mindre konsentrert avløpsvann.

På HIAS har man også gjort forsøk med struvittfelling for å ta ut fosfor fra rejektvannet fra 
sentrifugene etter utråtning av slammet. Det er mulig å få tatt ut 40-50% av fosforet som 
kommer inn til renseanlegget i et slikt anlegg. Dette fosforet kan brukes direkte som 
fosforgjødsel i jordbruket.

HIAS bruker et skivefilter fra Nordic Water. Dette filteret er helt likt det som Krüger Kaldnes 
leverer. Skivefilteret bruker kun < 0,01 kWh/m³ avløpsvann, og dette er mye lavere enn det 
som flotasjonsprosessen bruker. Skivefilter fungerer bra som avskillingstrinn for MBBR-slam 
uten fellingskjemikalier. Krüger Kaldnes mener at det ikke er noen god idé å bruke det 
dersom man tilsetter fellingskjemikalier, fordi disse vil kunne klebe på filterflaten og tette 
filtrene. Vi vil derfor ikke anbefale skivefilter til avskilling av slam fra MBBR med kjemisk 
felling. Med biologisk fosforfjerning vil imidlertid en slik avskilling fungere.

HIAS har fått utført beregninger av kostnader for tre forskjellige renseløsninger for et anlegg 
på MOVAR:

1. Tradisjonell renseløsning med MBBR, kjemisk felling og flotasjon
2. Biologisk fosforfjerning i aktivslamanlegg med sedimentering
3. Biologisk fosforfjerning i MBBR-prosess med slamavskilling i skivefiltre (HIAS-

prosessen) 

Investeringskostnadene for HIAS-prosessen blir høyere enn tradisjonell renseløsning med 
MBBR, kjemisk felling og flotasjon. Driftskostnadene for HIAS-prosessen ble imidlertid 
beregnet til å være såpass mye lavere at man ville ha spart inn de økte 
investeringskostnadene i løpet av 7-8 år. Livsløpsanalyse viste også at HIAS-prosessen var 
den mest bærekraftige.

For Søndre Follo renseanlegg betyr dette at vi med biologisk fosforfjerning med HIAS-
prosessen vil få et større renseanlegg som vil koste mer i investering enn anleggstypen vi 
har valgt, men med lavere driftskostnader vil man kunne få et billigere renseanlegg totalt sett.
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2.6  Kjemisk rensetrinn og slamseparasjon
Kjemisk rensing benyttes for å felle ut fosfor fra avløpsvannet. Et tradisjonelt oppsett 
innebærer at fellingskjemikalium tilsettes avløpsvannet (etter forbehandling eller etter 
biotrinn) før et flokkuleringsbasseng. Hensikten med flokkuleringen er å få de utfelte 
partiklene med fosfor og fellingskjemikalium til å bli større partikler, slik at separasjon blir 
mulig. Etter flokkulering kommer et slamseparasjonstrinn. Det er mange ulike løsninger for 
slamseparasjon. Fosfor kan alternativt fjernes ved biologisk rensing, som beskrevet i forrige 
kapittel. 

2.6.1 Kjemisk trinn
Ettersom det vil være aktuelt med biologisk rensing for SFR, ser vi kun på de kjemiske 
rensetrinnene som er aktuelle å kombinere med biologisk rensetrinn. I forbindelse med 
biologisk rensing vil man ha følgende alternativer;

- Forfelling
- Simultanfelling/mellomfelling
- Etterfelling

Forfelling innebærer at man feller og separerer slam før vannet går videre til biologisk 
rensing. Dette er en forholdsvis arealkrevende løsning, ettersom man må ha to 
separasjonstrinn. Samtidig vil man redusere belastningen på det biologiske trinnet, noe som 
gjør at de biologiske reaktorene blir mindre, og man sparer lufting av et større biologisk trinn.

Figur 8: Prinsippskisse kjemisk rensing med forfelling etterfulgt av biologisk trinn.

Simultanfelling forbindes oftest med aktivslamanlegg, og brukes ved biologisk-kjemisk 
rensing i SBR-anlegg. Men det er også mulig med simultanfelling til et biofilm-anlegg (for 
eksempel MBBR). Forskjellen er at ved aktivslam-anlegg skjer biologisk rensing og kjemisk 
rensing i samme reaktor. I biofilmanlegg legger man som regel flokkuleringen i egne 
flokkuleringskamre etter biologisk reaktor. Dette er kalt mellomfelling i figur 9. Ved 
simultanfelling er det kun ett felles separasjonstrinn etter biologisk og kjemisk rensing.
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Figur 9: Prinsippskisse for simultanfelling og mellomfelling. Simultan benyttes i SBR-prosesser, mellomfelling 
benyttes ofte i kombinasjon med MBBR.

Ved etterfelling er biotrinnet og kjemisk rensetrinn separert, ved at det er et eget 
slamseparasjonstrinn etter biotrinnet, før kjemisk rensetrinn. Her blir det også, som i 
forfelling, to separasjonstrinn som dermed er mer arealkrevende. Fordelen med et 
etterfellingstrinn er at man får en god sikkerhet med tanke på å opprettholde renseresultater 
ettersom kjemisk felling fanger opp partikulære forurensninger som ikke fanges opp i 
biotrinnet. Det er også mulig å ha både forfelling og etterfelling i samme anlegg, men det 
krever forsedimentering foran biotrinnet, og anlegget blir nødvendigvis enda større.

Figur 10: Prinsippskisse for etterfellingsanlegg.

Som fellingskjemikalium benyttes jern- eller aluminiumssalter. Det kan også benyttes kalk 
eller kombinasjon av kalk og jern, men det er blitt mer uvanlig på norske renseanlegg på 
grunn av driftsproblemer med støv og kalkbelegg på anlegg med kalkfelling.

2.6.2 Slamseparasjon
Avhengig av prosessammensetning med biologisk og kjemisk felling, vil det være behov for 
ett eller to (eller tre) slamseparasjonstrinn. Hvilken separasjonsløsning som er 
hensiktsmessig, avhenger av slammets mengde og egenskaper. Tradisjonelle 
slamseparasjonsløsninger er sedimentering eller flotasjon. For flotasjon finnes det 
prefabrikkerte enheter som er mer kompakte. Det finnes også løsninger på markedet som 
består av kompakte prefabrikkerte enheter som kombinerer kjemisk felling og 
slamseparasjon. Noen av slamseparasjonsløsningene må ha et etterfølgende fortykkertrinn 
for å oppnå høy nok TS-innhold i slammet for videre slambehandling.

Tradisjonell sedimentering

Tradisjonell sedimentering er den mest arealkrevende løsningen. Slammet sedimenterer til 
bunnen av bassenget, hvor det skrapes/samles og pumpes videre til neste trinn. I 
aktivslamanlegg føres en delstrøm av slammet tilbake til bioreaktoren. Prosessen er stabil og 
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driftssikker, men gir et lavt TS-innhold i slammet. TS-innholdet er 0,5-2 %, som medfører at 
slammet vil kreve større slamlagre enn slam med høyere TS-innhold.

Lamellsedimentering

Kapasiteten på et tradisjonelt sedimenteringsanlegg kan økes ved å innføre lameller, og 
bassengarealet kan dermed reduseres noe. Dette er imidlertid en løsning som krever økt 
vedlikehold, da slam legger seg på lamellene og må skrapes av manuelt. TS-innholdet i 
slammet vil heller ikke bli høyere ved lamellsedimentering. Dette er ikke en løsning som bør 
vurderes på nyanlegg.

Flotasjon

Flotasjon separerer slammet fra vannet ved at det tilsettes ørsmå luftbobler i bassenget. 
Disse fanger opp partiklene som så stiger til overflaten. Slammet skrapes av på overflaten, 
og man oppnår et TS-innhold på 2,5-4 %. Det er derfor ikke behov for så store slamlagre ved 
denne løsningen. Luftboblene produseres ved at man trykksetter en del, ca 10 -15%, av 
renset vannmengde til 4-5 bar, og metter vannet med luft. Når dette vannet slippes i 
flotasjonsbassenget blir det overmettet og avgir de fine luftboblene som trengs.

Flotasjon kan både være plassbygd (ofte nødvendig ved store anlegg), men finnes også som 
prefabrikkerte enheter i rustfritt stål (Krüger Kaldnes eller Nijhus Industries er potensielle 
leverandører). Arealbehovet for flotasjon kan anslås å være ca. 30 % av et tradisjonelt 
sedimenteringsbasseng. For prefabrikkerte løsninger reduseres arealbehovet ytterligere. 

Figur 11: Eksempel på prefabrikkert kompakt flotasjonsenhet (MUSLING®, Krüger Kaldnes).

Lamellflotasjon

Denne løsningen kombinerer tradisjonell flotasjon og lamellsedimentering i samme enhet. 
Noen produsenter av prefabrikerte enheter benytter dette.

Skivefilter

Som siste trinn i slamseparasjon kan en benytte skivefilter. Dette er samme enhet som på 
fig. 2 under kap 2.4 foravskilling, men det benyttes finere silduk. 0,1 – 0,04mm. Med så fin 
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duk er de typisk beregnet for vann med lavt innhold av suspendert stoff, gjerne < 25 mg/l. 
Avløpsvann fra biotrinn kombinert med kjemisk felling kan ha konsentrasjon på rundt 10 
ganger så mye, noe som vil gi liten kapasitet og mye problem under drift. Slike siler kan 
derfor ikke erstatte vanlig sedimentering eller flotasjon. Men de brukes noen steder som en 
etterpolering etter annen slamseparasjon. Det vil forbedre vannkvaliteten, og det gir sikkerhet 
mot at faste partikler større enn maskevidden slipper gjennom. 

Hvis det ikke kommer fram spesielle rensekrav som gjør det nødvendig så vil vi ikke ta med 
slike siler i dette prosjektet.

Prefabrikkerte løsninger som kombinerer kjemisk felling og slamseparasjon

Det finnes kompakte løsninger på markedet som kombinerer kjemisk felling og 
slamseparasjon. Disse kan installeres direkte etter et biotrinn. Ulempen med løsningene er at 
de ofte krever høye investerings- og driftskostnader i forhold til de tradisjonelle løsningene. 
Aktuelle løsninger for SFR kan være følgende:

Actiflo® består av 3 flokkuleringskamre hvor det trinnvis tilsettes fellingskjemikalium, 
mikrosand og hjelpekoagulant (polymer), etterfulgt av slamseparasjon med 
lamellsedimentering. Slamseparasjonstrinnet har høy kapasitet og kan bygges kompakt pga. 
mikrosanden som tilsettes. Slammet fester seg til mikrosanden sedimenterer på lamellene 
mens renset avløpsvann renner av på toppen. På grunn av mikrosanden vil man ikke få 
problemer med at slammet fester seg på lamellene. Sand/slam-fraksjonen tas ut i bunnen og 
føres til en hydrosyklon som skiller slam og sand. Sanden resirkuleres. Slammet har et 
tørrstoffinnhold på 0,1-0,5 %, som medfører at slammet vil kreve store slamlagre etter Actiflo. 
Et slikt anlegg er anslått å ha ca. 10 % av arealbehovet til et tradisjonelt felling/slamsepara-
sjonsanlegg, men krever altså større slamlagre. 

Figur 12: Prinsipp for Actiflo® (Krüger Kaldnes).

DensaDeg® ligner på Actiflo. Det tilsettes fellingskjemikalium og polymer, men deler av 
slammet resirkuleres også til flokkuleringskammeret. Bakgrunnen for dette er at behovet for 
kjemikalietilsetting reduseres (oppgitt å være ca. 20 %). Det benyttes ikke mikrosand og 
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slammet fortykkes i samme enhet, slik at man får et tørrstoffinnhold på 3-6 %. Driftserfaring 
(fra Norge, Levanger RA) viser at man får problemer med at slammet fester seg på 
lamellene, og de må derfor rengjøres regelmessig (inntil hver 2. måned). Et slikt anlegg er 
anslått å ha ca. 25% av arealbehovet til et tradisjonelt fellings-/sedimenteringsanlegg. 

Figur 13: Prinsipp for DensaDeg® (Degremont). 

Flootek™ DAF er en prefabrikert løsning for kombinert flokkulering og flotasjon, og leveres i 
rustfritt stål. Størrelsen på anlegget er som for tradisjonelle, plasstøpte flotasjonsanlegg. 
Gardemoen RA har slike enheter. Tørrstoffinnhold i slammet er 3-6 %, og det kreves derfor 
mindre slamlagre enn ved andre separeringsmetoder.  

Figur 14: Standardisert flokkulering- og flotasjonsenhet (Purac).
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2.7 Slambehandling
Etter slamseparasjon går renset avløpsvann til utløp, mens slammet går videre til 
slambehandling. Etterfølgende kapitler beskriver generelt aktuell slambehandling for SFR.

2.7.1 Fortykking, siling og slamlagring
Slammet som tas ut fra renseprosessene må viderebehandles. Normalt vil det være behov 
for fortykking av slammet for å redusere vannmengden i slammet. Hvorvidt fortykking skal 
foregå i gravitasjonsfortykkere eller i fortykkermaskiner avhenger av hvilket tørrstoffinnhold 
som kreves i den videre slambehandlingen. I et tradisjonelt biogassanlegg opererer man 
gjerne med tørrstoffinnhold på ca. 3-6%, men det er også mulig å bruke konsepter som 
behandler slam med tørrstoffinnhold på opptil 12-15%. Ved høyere tørrstoffinnhold blir 
biogassanlegget mindre, men det kreves pumper og varmevekslere som kan behandle slam 
med høyere tørrstoffinnhold. Det er normalt opp til leverandøren av biogassanlegg å 
bestemme hvilket tørrstoffinnhold man ønsker inn til råtnetankene. Med moderne 
biogassteknologi bør vi regne med at det kreves høyere tørrstoffinnhold enn 3%, som vi 
normalt kan få i gravitasjonsfortykkere. Vi må derfor regne med at vi trenger 
fortykkermaskiner på renseanlegget. 

Foran fortykkermaskinene bør vi ha et bufferbasseng med minst ett døgns oppholdstid. Etter 
fortykkermaskinene bør vi ha et nytt slamlager med minst ett døgns oppholdstid. Vi må også 
ha et slamlager etter biogassanlegget, og her bør oppholdstiden være minst tre døgn for å 
unngå å måtte avvanne slammet i helgene. I slamlagrene bør det være omrøring med 
strømsettere eller eventuelt sirkulære bassenger med toppmonterte propellomrørere. Det 
siste er mer plasskrevende, men mer energieffektivt. 

Til pumping av slammet brukes normalt eksenterskruepumper som bruker lite energi og er 
gode til å pumpe fortykket slam. Lobepumper har blitt brukt på noen renseanlegg, men disse 
er både dyrere og har ikke fungert så godt på noen anlegg.

Man bør også ha slamsiler som tar ut fibre fra slammet, slik at man ikke får problemer med 
fibre som baller seg på propellomrørere i råtnetankene. Fiber som tas ut av slammet må 
samles i konteinere. 

2.7.2 Stabilisering og hygienisering av slam
Gjødselvareforskriften regulerer behandling og bruk av avløpsslam i Norge. Forskriften 
krever stabilisering (luktreduksjon) og hygienisering (reduksjon i sykdomsfremkallende 
bakterier og parasittegg) av slammet. Kravet til stabilisering er gitt som et krav om at 
produktet (råtneresten) ikke skal forårsake luktproblemer eller andre miljøproblemer ved 
lagring og bruk. Kravet til hygienisering er mer konkret: Det skal ikke finnes Salmonella-
bakterier eller infektive parasittegg, og innholdet av termotolerante koliforme bakterier (TKB) 
skal være mindre enn 2.500 per gram tørrstoff. Norsk Vann har utarbeidet en Bransjenorm 
for slam der man krever at metoder som benyttes for stabilisering og hygienisering av slam 
skal kunne verifisere at de overholder kravene i Gjødselvareforskriften. Verifisering av 
hygieniseringskravene gjøres ved å tilsette parasittegg til slammet for å sjekke om disse blir 
infektive ved slambehandlingen. Kravet til stabilisering er vanskeligere å verifisere, da det 
mangler testmetoder for dette kravet. I Norsk Vanns bransjenorm er det derfor angitt minste 
gjennomsnittlige oppholdstid i råtnetankene ved de ulike behandlingsmetodene.

Det er benyttet 10 forskjellige metoder for stabilisering og hygienisering av avløpsslam. 
Figuren under fra Norsk Vann viser mulighetene.
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Figur 15: Metoder for stabilisering og hygienisering av avløpsslam (fra Norsk vann rapport 168). 

På Søndre Follo renseanlegg ønsker man å ha et anlegg som produserer mer energi enn det 
forbruker, og da er metodene med våtkompostering, termisk tørking, kalkbehandling, 
kompostering eller langtidslagring/enkel rankekompostering ikke å foretrekke, fordi de 
forbruker energi uten å produsere energi.

Det er kun i biogassanlegg (anaerob stabilisering) at vi får utnyttet energien i slammet ved at 
det produseres biogass ved anaerob nedbrytning av det organiske stoffet i slammet. 
Følgende slambehandlingsmetoder kan da være aktuelle på Søndre Follo renseanlegg: 

 Aerob, termofil forbehandling og mesofil anaerob stabilisering
 Pasteurisering og mesofil anaerob stabilisering
 Termofil anaerob stabilisering
 Termisk hydrolyse og mesofil anaerob stabilisering

Mesofil anaerob stabilisering vil si nedbrytning av organisk stoff uten tilgang på oksygen ved 
ca. 37°C. Termofil anaerob stabilisering vil si nedbrytning av organisk stoff uten tilgang på 
oksygen ved ca. 55°C. Ved aerob, termofil forbehandling oppvarmes slammet til ca. 60°C i 
minst 1,5 time ved å tilføre luft og benytte slammets egenskaper til å produsere varme med 
aerobe bakterier. Deretter utråtnes slammet ved 37°C i minst 12 døgn. Denne prosessen var 
populær på nittitallet, men de fleste av anleggene er nå bygget om, og det er ikke lenger 
vanlig å benytte denne prosessen i Norge. 

Ved pasteurisering varmes slammet opp til 70°C som holdes i minimum 30 minutter, slik at 
slammet blir hygienisert før det tilføres råtnetankene. I biogassanlegget er oppholdstiden 
minst 15 døgn ved denne prosessen. 

Ved termofil anaerob behandling skjer hygieniseringen ved at hver slampartikkel får en 
oppholdstid på minst 2 timer ved 55°C. Dette gjøres enten ved at man har små holdetanker 
foran råtnetankene, hvor slammet får en oppholdstid på minst 2 timer før det tilføres 
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råtnetankene, eller ved at man pumper slam inn og ut av råtnetankene med opphold på 2 
timer mellom pumpesekvensene, slik at man er sikret at alle slampartiklene blir hygienisert 
ved en oppholdstid på minst 2 timer ved 55°C. Den gjennomsnittlige oppholdstiden i 
råtnetankene bør være minimum 12 døgn ved termofil utråtning.

Cambi har utviklet en forbehandling (termisk hydrolyse) der slammet blir fortykket til 12-17% 
tørrstoffinnhold og oppvarmet til 165-170°C med trykk på 7-7,5 bar ved hjelp av damp. 
Slammet blir fullstendig sterilisert ved denne forbehandlingen, og oppholdstiden i 
etterfølgende mesofil anaerob stabilisering behøver ikke være lenger enn 12 døgn. 
Gassproduksjonen blir normalt noe høyere enn ved vanlig mesofil utråtning. Det finnes også 
andre teknologier for termisk hydrolyse og mesofil anaerob stabilisering.

Det er også en del nye teknologier på markedet når det gjelder biogassanlegg. Antec er et 
norsk selskap som i samarbeid med NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) ved NMBU 
(Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) har utviklet en form for «plug flow» termofil 
biogassprosess der man kan redusere oppholdstiden i prosessen til 6-7 døgn og oppnå de 
samme resultater som i en termofil utråtning, ifølge dem selv. De har oppnådd gode 
resultater med slam fra Søndre Follo renseanlegg i sitt pilotanlegg på NIBIO, men de har 
foreløpig ikke verifisert at metoden overholder kravene til stabilisering og hygienisering i 
Gjødselvareforskriften. Resultatene er lovende, og det kan tenkes at denne teknologien vil 
kunne revolusjonere biogassanleggsmarkedet. Det gjenstår imidlertid en del utviklingsarbeid 
før vi kan anbefale renseanlegg å ta denne metoden i bruk.

Adigo AS er et annet norsk firma som tilbyr en tilsvarende teknologi som er benyttet på et 
renseanlegg for 35.000 pe i Sverige. Adigo kan levere et nøkkelferdig slambehandlings-
anlegg med utråtning av slam med 10% TS-innhold. Dette skjer også i plug flow reaktorer 
med termofil utråtning. Biogass fra anlegget brennes i gassturbiner som produserer 29-33% 
strøm og 55-60% varme av energien i slammet. Adigo kan også levere små oppgraderings-
anlegg. Dette konseptet er kommet lenger i utvikling enn Antecs konsept, og vi har fått tilbud 
på et slikt anlegg for Søndre Follo.

Etterfølgende prinsippskisse viser et konsept som kan være aktuelt for SFR.

Figur 16: Prinsippskisse for mulig slambehandling. Hvis man går for termofil utråtning kan trinn 4 og 5 skje i 
samme tank. Trinn 4 kan potensielt være inndelt i flere trinn avhengig av metode.  

2.7.3 Avvanning
Etter stabilisering og hygienisering må slammet normalt avvannes for å kunne transporteres 
bort. Det er mulig å kjøre bort uavvannet slam for injisering på jordbruksarealer, men dette 
krever avtaler med lokale bønder, og bygging av lagringstanker hos bøndene. Ved en slik 
bruk av slammet får man tilført mer nitrogen til jorda. Det er mest sannsynlig lite aktuelt her.

Avvanning av slam kan foregå med forskjellig utstyr, som gir forskjellig tørrstoffinnhold i 
slammet ut. Det mest brukte på anlegg under 100.000 pe er sentrifuger, men disse har høyt 
strømforbruk, støyer en del og krever en del vedlikehold. Tidligere brukte man 
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silbåndpresser, men det har vi stort sett gått bort fra pga. dårlig arbeidsmiljø rundt 
maskinene. Det brukes nå mange steder skruepresser, som er mye mer energieffektive, 
støyer mindre og er lettere å vedlikeholde enn sentrifugene. De bruker noe mer polymer enn 
sentrifugene, og tørrstoffinnholdet i avvannet slam blir litt lavere (ca. 23-25%) enn for de 
beste sentrifugene, som kan levere tørrstoffinnhold på opptil 30%.. 

Det er også mulig å benytte utstyr som gir høyere tørrstoffinnhold i avvannet slam enn ca. 
30%. Mest brukt er forskjellige typer filterpresser. Disse pressene krever normalt mer 
oppfølging enn sentrifuger eller skruepresser. Vi kjenner ikke til slike konsepter som er 
spesielt energivennlige. Vi anbefaler derfor å ta i bruk skruepresser på det nye 
renseanlegget. Eksempel på en skruepresse er vist i etterfølgende figur.

Figur 17: Slamavvanning med skruepresse (bilde fra Huber).
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3 UTNYTTELSE AV RESSURSER OG 
ENERGIBESPARENDE LØSNINGER VED NYTT 
SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG

3.1 Generelt
Norsk Vann startet i 2009 opp et energinettverk for VA sektoren. I forbindelse med dette 
arbeidet ble det utarbeidet en oversikt over strømforbruket i sektoren, og den viste at 
strømforbruket i VA sektoren totalt sett var på 1 TWh/år. Dette tilsvarer om lag 800 millioner 
kroner og utgjør ca. 12-14% av VA sektorens årlige utgifter. 

HIAS gjorde i 2010 en omfattende kartlegging av strømforbruket i sine pumpestasjoner, 
vannbehandlingsanlegg og i avløpsrenseanlegget (145.000 pe). Avløpsrenseanlegget sto for 
61% av forbruket og hadde et strømforbruk på 6,9 GWh/år, som tilsvarer 47,6 kWh/pe. Den 
største strømforbrukeren i det mekaniske rensetrinnet var ventilasjonsanlegget (35%), da 
spesielt strøm til å drive viftene i ventilasjonsanlegget. Det nest største forbruket av strøm i 
mekanisk rensetrinn kom fra blåsemaskiner i sand- og fettfang (25%). I det biologiske 
rensetrinnet kom det høyeste strømforbruket fra blåsemaskiner (77%), og 13% av 
strømforbruket kom fra ventilasjonsanlegget. 

Selv om en har fokus på energieffektive løsninger i design av ett eventuelt nytt renseanlegg 
vil det allikevel være viktig å ha kontinuerlig fokus på energiøkonomisering i den daglige 
driften av anlegget. Mulige tiltak kan være:

- Sette klare mål for energiøkonomisering
- Energioppfølgingssystem
- Rapportering av strømforbruket i forhold til definerte mål, ta opp som punkt på 

driftsmøter
- Holdningsskapende arbeid, gi driftspersonell tilgang på nøkkeltall og jobbe for å 

redusere strømforbruket. 

Ved å etablere program for energioppfølging og systematisk registrere og rapportere 
energidata vil en få en bedre oversikt over energibruken og tidlig avdekke eventuelle 
uregelmessigheter i forbruket. 

Andre energibesparende tiltak:

- Sette krav til energieffektivt utstyr ved innkjøp
- Planlegge for flere strømmålere for å få bedre oversikt over forbruket. 
- Behovsstyring av ventilasjon (luftmengden reduseres når det ikke er personell til 

stede på anlegget. 
- Bevissthet rundt setpunkt for innetemperatur i de ulike delene av anlegget
- Styring av belysning
- Satse på høyeffektive blåsemaskiner og bedre styring av luftmengder

3.2 Biogass
Prinsipielt finnes det flere alternativer for energetisk utnytelse av produsert biogass. Dagens 
løsning er basert på forbrenning av biogassen i en gasskjele for å dekke behov for 
prosessvarme og romoppvarming. I perioder med overskudd fakles biogassen. 

Følgende muligheter finnes for utnyttelse av biogassen:
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a) Gasskjel og fakkel (dagens løsning)
b) El- og varmeproduksjon (CHP) ved hjelp av gassmotor
c) El- og varmeproduksjon (CHP) ved hjelp av gassturbin
d) Oppgradering av råbiogass til biometan. 
e) Eksport av biogass
f) Eksport av varme (fjern- /nærvarme)

El- og varmeproduksjon

Man kan bruke biogassen direkte i et CHP-anlegg som gir både strøm og varme. Man kan 
enten bruke gassmotorer eller gassturbiner til dette formålet. Gassmotorer er tradisjonelt 
brukt i renseanlegg. De gir opptil 40% strøm og 50% varme ved full utnyttelse av gassen, 
men de krever mye vedlikehold og er ikke alltid like driftssikre. På Nordre Follo renseanlegg 
har man tatt i bruk gassturbiner i stedet, da disse krever langt mindre vedlikehold og er mer 
driftssikre. Imidlertid leverer de mindre strøm (ca. 29-33%), men med mer driftstid behøver 
ikke den totale strømproduksjonen bli så forskjellig. En annen fordel med gassturbiner er at 
man kan bruke dem til å brenne av lukt i forurenset luft fra punktavsug, og dermed spare 
luktbehandlingsanlegg.

Oppgradering av gassen til biometan

Et alternativ er å ha et anlegg for oppgradering av gassen til ren metangass, og bruke den til 
drivstoff for kjøretøyer. Et slikt oppgraderingsanlegg vil koste ca. kr 9,3 mill. + mva. Det vil 
ikke bli produsert så mye metangass at Aga vil kjøpe den. Et alternativ er da å legge en 
gassledning til Asko for å kunne bruke gassen der. Det er ca. 3,4 km dit i luftlinje, og 
ledningen vil kunne komme på ca. 10 - 15 mill. kr. Utfordringen med et slikt alternativ er at 
noen må drive oppgraderingsanlegget og investere i et tankanlegg for komprimert gass med 
en fyllestasjon med mulighet for å fylle på naturgass hvis det ikke er nok gass fra 
renseanlegget. Denne infrastrukturen koster mye penger både i investering og drift, og det 
gjør at lønnsomheten i et slikt prosjekt ikke blir regningssvarende ved gassmengdene som vi 
får fra Søndre Follo renseanlegg.

Eksport av biogass

Å eksportere biogassen til bruk andre steder er så vidt vi vet ikke regningssvarende.

Eksport av varme

Det blir et stort overskudd av varme fra et CHP-anlegg, i forhold til den varmen som trenges 
for å varme opp renseanlegget. Denne overskuddsvarmen vil måtte dumpes dersom man 
ikke kan bruke den andre steder. Det er en mulighet for å legge en fjernvarmeledning til 
Vestby sentrum, men det krever en fjernvarmeledning på ca. 6,8 km. En annen løsning kan 
være at man la en ledning til Hauer Gård, som er like ved renseanlegget, og at man der 
brukte varmen til f.eks. drivhusoppvarming.

3.3 Biorest
Ved all avløpsrensing får vi et slam eller en biorest som også må håndteres. Gjennom 
slambehandlingen blir slammet stabilisert og hygienisert, slik at det er luktsvakt og ikke 
inneholder sykdomsfremkallende bakterier eller parasittegg. Dette slammet inneholder 
næringsstoffer og organisk stoff, og det kan brukes som jordforbedringsmiddel eller gjødsel i 
jordbruket eller på grøntarealer. 
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De fleste renseanleggene på Østlandet avvanner slammet og kjører det til kornbønder som 
bruker det som jordforbedringsmiddel. Spesielt på leirjord er det ofte mangel på organisk 
stoff, og det er derfor populært å ta imot avløpsslam. Det er imidlertid ikke lov, i henhold til 
Gjødselvareforskriften, å spre mer enn 2 tonn tørrstoff per dekar per 10 år av slam som 
overholder kravene til kvalitetsklasse II, og 4 tonn tørrstoff per dekar for slam som overholder 
kvalitetsklasse I. Kvalitetsklassene er avhengig av hvor mye tungmetaller det er i slammet. 

Det er forventet at den pågående revideringen av Gjødselvareforskriften også vil stille krav til 
maksimal mengde fosfor som kan spres per dekar, og da vil det sannsynligvis kreves mye 
større arealer for å få spredd slammet. Det vil også gjøre det mindre attraktivt for bøndene å 
ta imot slammet, fordi de får tilført mindre organisk stoff per dekar, og det er først og fremst 
organisk stoff de er interessert i.

Det kan derfor bli vanskeligere å få omsatt slam i jordbruket i fremtiden. På den annen side 
er fosfor en begrenset ressurs som antakelig vil bli mer etterspurt i fremtiden, så slam med 
lett tilgjengelig fosfor vil kunne bli attraktivt på sikt. Skal man levere slikt slam, bør man ha 
biologisk fosforfjerning på renseanlegget, fordi kjemisk felling binder fosforet for kraftig til jern 
eller aluminium i fellingskjemikaliene, så det er mindre tilgjengelig for plantevekst. 

Per i dag er det ikke etterspørsel etter tilgjengelig fosfor i slammet som leveres til jordbruket. 
IVAR, som driver renseanleggene på Nord-Jæren, får ikke omsetting av slammet lokalt på 
grunn av at det er mye husdyrgjødsel tilgjengelig i området, og man har derfor bygget en 
gjødselfabrikk som leverer organisk gjødsel som skal kunne konkurrere med kunstgjødsel. 
For å få til dette må slammet tørkes og pelleteres, og det må tilsettes nitrogen og kalium for å 
få en fullverdig gjødsel. Dette gjør at konseptet blir kostbart, og det krever også store 
slammengder for å bli regningssvarende. Denne løsningen er derfor ikke tatt i bruk på andre 
renseanlegg. Det vil være vesentlig dyrere for renseanlegget å lage organisk gjødsel enn å 
kjøre slammet direkte ut til bøndene, så lenge det er noen som tar imot slammet i nærheten 
av renseanlegget.

Bønder som tar imot slam, betaler ikke for slammet. Noen renseanlegg sprer også slammet 
gratis på kornåkrene, og noen betaler også for kalkbehovet til bøndene, for å kunne 
konkurrere med andre leverandører. Likevel er dette den klart billigste måten å avsette slam 
på. 

Man kan også lage jordblandinger hvor det blandes inn slam. Jordblandingene kan selges til 
bruk på grøntarealer, men det koster normalt mer å produsere slike jordblandinger med 
avløpsslam enn det man får igjen ved salg av jordblandingene. Det er derfor ikke noen 
renseanlegg som har klart å lage produkter som de får betalt mer for enn det som det koster 
å foredle slammet til produktene. Så lenge bøndene tar imot slammet gratis i de mengdene 
som Gjødselvareforskriften i dag foreskriver, vil dette være den billigste måten å få omsatt 
slammet på. 

3.4 Varmevekslere/-pumper

3.4.1 Varmepumpe som henter varme fra avløpsvannet. 
På flere renseanlegg har man hentet varme til oppvarming av renseanlegget og varmtvann 
på anlegget fra avløpsvannet ved bruk av vann/vann varmepumper. Man kan hente varme 
fra renset avløpsvann ved å bruke tradisjonelle varmevekslere, men det har vært en del 
problemer med begroing i slike varmevekslere. Asplan Viak har på Førde renseanlegg og et 
nytt renseanlegg i Enebakk lagt inn kjølemedieslanger i veggene på biobassengene, og tatt 
ut varmen fra vannet i bassengene via bassengveggene. Dette har fungert meget bra på de 
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to anleggene, og vi anbefaler gjerne dette også på Søndre Follo renseanlegg, hvis man får 
avsetning på den varmen man henter ut fra avløpsvannet. 

På Søndre Follo renseanlegg vil man ha nok gass til å lage strøm og varme som dekker 
behovet for varme i selve anlegget. Skal vi ha varmepumpe som henter varme fra 
avløpsvannet, må vi også kunne levere fjernvarme fra anlegget, da vi egentlig ikke trenger 
denne ekstra varmen på renseanlegget. Dersom vi kan tilknytte renseanlegget til et 
fjernvarmeanlegg, kan det bli aktuelt å ha varmepumper som tar varme fra avløpsvannet. 

Når avløpsvannet har temperatur på rundt 6 grader blir energiutbyttet best hvis man skal 
levere varmtvann med opptil 45 grader, noe som er for lavt til å levere på fjernvarmesystem. 
Hvis det skulle være aktuelt bør man da ha varmepumpe til egen oppvarming og så levere 
varmtvann fra biogassanlegg til fjernvarme. Dette regnes ikke inn i prosjektet når man ikke 
har en mulig kjøper av energien.

3.4.2 Varmevekslere for å ta varme fra utråtnet slam til å varme opp råslam 
For å utnytte varmen i slammet som holder 55°C ut fra råtnetankene, varmeveksles normalt 
dette slammet mot råslam som skal varmes opp til 55°C for å tilføres biogassanlegget. Det 
gjøres normalt i to trinn ved at utgående slam varmer opp vann i en vann-slam-varmeveksler, 
slik at temperaturen i dette slammet kjøles ned til ca. 20-25°C. Varmtvannet som varmes opp 
av dette slammet, brukes så til å varme opp råslam fra 10-15°C til ca. 25°C. Til slutt må det 
varmes videre til over 55°C for å få høy nok temperatur i slammet som skal tilføres 
biogassanlegget, og det må da brukes varmtvann med høyere temperatur for å oppnå høy 
nok temperatur i slammet. Varmtvannet kan f.eks. varmes opp med eksosen fra gassturbiner 
eller gassmotorer. På denne måten unngår man å bruke mer energi enn nødvendig til 
oppvarmingen av råslammet.

3.5 Solceller på taket av prosesshallen
Søndre Follo renseanlegg vil kunne ha en stor takflate mot sør. Om ønskelig kan man sette 
solceller på den delen av taket som vender mot sør, og produsere strøm ved hjelp av disse 
solcellene. Dette vil øke investeringskostnadene, men man får isteden produsert mer strøm i 
anlegget. Så lenge man trenger denne strømmen selv i anlegget, kan dette være en god 
investering. Skal man derimot selge strømmen til forsyningsnettet, lønner det seg normalt 
ikke for anleggseieren. Det kan være aktuelt med strømproduksjon til eget bruk dersom man 
velger å selge biogassen slik at man ikke får strøm fra denne. Lønnsomheten ved slik bruk 
av solceller blir som for andre typer bygg.

3.6 Hydraulisk profil
Alt avløpsvannet til Søndre Follo renseanlegg kommer med selvfall inn på renseanlegget. 
Det er heller ingen abonnenter som ligger lavt i forhold til innløpshøyden på dagens 
renseanlegg. For å spare mest mulig energi vil det da være en fordel å unngå pumping av 
avløpsvannet gjennom renseanlegget. På Kirkebygda Sentralrenseanlegg i Enebakk har vi 
lagt innløpsledningen med minimumsfall frem til veggen på renseanlegget, og på denne 
måten har vi spart en innløpspumpestasjon. Det har medført at vi får en haug over ledningen 
inn til veggen på renseanlegget, og det er da ikke mulig å kjøre rundt bygget. 

På Søndre Follo renseanlegg foreslår vi å legge en innløpsledning fra dagens innløpsledning 
foran inntaksbygget rundt sedimenteringsbassengene på nordsiden og mellom eksisterende 



32

© Søndre Follo Renseanlegg IKS Asplan Viak AS

bygninger på dagens renseanlegg. Se figur 18. Avløpsvannet vil da kunne føres direkte inn i 
innløpskanalen på renseanlegget, og man sparer mye unødig pumping av avløpsvann.

Figur 18. Avløpsledning fra eksisterende innløpsledning til nytt renseanlegg.

Ved å la avløpsvannet gravitere gjennom hele renseanlegget, vil man spare pumpetrinn for 
hovedstrømmen gjennom anlegget. Dette må imidlertid tilpasses terreng og hvordan nivåene 
på gulv i anlegget legges. Det kan bli nødvendig med nivåforskjeller på gulvene i anlegget. 
Driftsoperatører er normalt ikke glad i nivåforskjeller på gulvene, fordi tungt utstyr da må 
løftes i trapper. Det skulle imidlertid være mulig å ha ramper mellom nivåene, slik at utstyr 
kan trilles mellom nivåene. Det er også mulig å ha de siste bassengene med større høyde fra 
bassengkant til vannoverflaten, men da blir bassengene dypere enn nødvendig. 

Det vil også være en avveining mot dybden på utløpsledningen hvor dypt bassengene i 
anlegget skal ligge i forhold til terrenget, for det bør heller ikke være for dype grøfter for 
utløpsledningen. Med slakt hellende terreng fra renseanlegget mot utløpet vil det være mulig 
å få til dette uten for store omlegginger av utløpsledningen.

Dersom man unngår pumping av avløpsvannet gjennom renseanlegget, vil det kun være 
sand, slam og fellingskjemikalier som må pumpes, og energiforbruket til pumping blir lite. Vi 
vil forsøke å finne pumper som bruker lite energi til disse applikasjonene, men disse vil i 
utgangspunktet ikke være de store energiforbrukerne i renseanlegget.

3.7 Energisparende maskinelt utstyr

3.7.1 Bruk av skrueblåsere til luftinnblåsing i biobassenger
Blåsemaskiner står normalt for ca. 70% av energiforbruket til maskin og prosessutstyr i et 
biologisk-kjemisk renseanlegg. Produsentene av blåsemaskiner bruker store ressurser på å 
videreutvikle blåsemaskinene slik at de skal bruke mindre energi. Det er på noen 
renseanlegg tatt i bruk skrueblåsere istedenfor de vanlige lobeblåserne. 

Nytt renseanlegg

Eksisterende ledning

Ny innløpsledning
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Produsentene av skrueblåserne hevder at disse bruker opptil 30% mindre energi enn 
lobeblåserne ved samme prosess. Imidlertid avhenger dette av bassengdyp, og ved 
bassenger med mindre dybde enn ca. 5,5 meter er det ikke så mye å spare på å bruke 
skrueblåsere. Skrueblåserne har også større vedlikeholdsbehov enn lobeblåserne, så det må 
også tas i betraktning ved avgjørelsen av hvilke maskiner man skal velge. På Kirkebygda 
Sentralrenseanlegg valgte vi Robuschi skrueblåsere fordi innsparingen i energikostnader 
ville gjøre dem like billige som lobeblåsere over 15 års levetid. Det har imidlertid vært en del 
problemer med disse maskinene, og vi vil ikke umiddelbart anbefale dem på andre 
renseanlegg. 

Det bør uansett i konkurransegrunnlaget for en totalentreprise på maskin bes om 
opplysninger om energiforbruk for maskinene som tilbys, og la dette være med som et 
kriterium for valg av leverandør.

3.7.2 Skruepresser til avvanning
I kapittel 2.7.3 nevnte vi mulige maskinløsninger for avvanning. De tradisjonelle sentrifugene 
som brukes på de fleste norske renseanlegg i dag, bruker mye energi. Den største 
skruepresse-avvanningsmaskinen til Huber har et operasjonsområde fra 90 til 540 kg 
TS/time. På Søndre Follo renseanlegg vil man ha gjennomsnittlig 11.500 kg TS/d i 
råslammet. Ved utråtning vil tørrstoffet i slammet reduseres med i størrelsesorden 40% ved 
termofil utråtning. Vi vil måtte kunne behandle 8.625 kg TS/time i maksdøgnet ved 
dimensjonerende belastning. Vi vil da trenge 4 slike maskiner for å avvanne slammet i 
maksdøgnet ved dimensjonerende belastning. Hver maskin har en motor på 4,1 kW, til 
sammen 16,4 kW.

Alfa Lavals nyeste energisparende sentrifuger Aldec G3-75 med kapasitet opptil 1.000 kg 
TS/time har en installert effekt på de to motorene i hver sentrifuge på 26 kW, og vi vil måtte 
ha to slike maskiner på anlegget for å kunne avvanne alt slammet i maksdøgnet ved 
dimensjonerende belastning. Det gir et totalt effektbehov på 52 kW, som er over 3 ganger så 
stort som for skruepressene. De to maskinene vil ha en del overkapasitet i forhold til 4 
skruepresser, men Alfa Laval leverer ikke mindre maskiner enn G3-75, og vi må ha minst to 
maskiner på anlegget. Vi vil derfor anbefale at man vurderer å bruke skruepresser istedenfor 
sentrifuger til avvanning av slammet på Søndre Follo renseanlegg.

3.8 Bygg 

3.8.1 Krav i teknisk forskrift  
TEK 17 trådte i kraft 01.07.2017 og er i utgangspunktet gjeldende forskrift. Det er imidlertid 
en overgangsordning som gjør at for bygg som byggemeldes før 01.01.2019. kan man velge 
om man vil følge reglene i TEK10 eller TEK17. Det er imidlertid ingen grunn til å velge noe 
annet enn å følge reglene i TEK17 så lenge vi ennå er i en tidlig fase i prosjekteringen. 

Et renseanlegg må defineres som et prosessanlegg i hht. forskriftene, og energikravene i 
TEK er ikke gjeldene for denne typen bygg. Imidlertid vil dette gjelde kun for prosessdelen av 
anlegget, slik at en tilhørende personaldel må oppfylle kravene.

For prosessdelen av anlegget vil det derfor være andre forhold enn kravene i TEK som vil 
kunne ha betydning for valg av materialer og utforming.    
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3.8.2 Utforming av bygget – planløsninger   
Det vil være naturlig at man tar utgangspunkt i at bygget utformes med en prosessdel og en 
personaldel som i stor grad vil være adskilt. Dette både fordi det stilles ulike forskriftskrav og 
fordi materialvalg og kvalitetskrav vil være forskjellige. 

Prosessdelen av anlegget må bygges rundt de prosesstekniske løsningene og vil være 
avhengig av at dette er ferdig prosjektert eller at løsningene planlegges i nært samarbeid. 
Utformingen vil også i stor grad være påvirket av i hvilken grad det velges prefabrikkerte 
løsninger i prosessen eller om det velges plassbygde konstruksjoner i betong. I tillegg til å 
romme utstyr og løsninger for selve prosessen i anlegget vil denne delen av bygget også 
måtte romme tekniske installasjoner og støttefunksjoner som verksted, lager, tavlerom, etc. 

Personaldelen av anlegget må bygges i nær tilknytning til prosessdelen som en egen fløy 
el.l., men være klart adskilt. Størrelsen på denne delen vil i første rekke være avhengig av 
hvor mange som vil ha sin arbeidsplass her, eller har dette som utgangspunkt/base. 
Personaldelen må foruten drifts-/kontrollrom inneholde garderober, ren og uren sone, 
laboratorium og spiserom/oppholdsrom. Møterom og showrom/undervisningsrom kan også 
være aktuelt å ta med dersom anlegget vil være egnet for å ta imot befaringer fra 
skoleklasser el.l. av ulike slag.         

3.8.3 Konstruksjons- og materialvalg
For valg av konstruksjoner vil det stilles ulike krav til prosessdelen av anlegget og til 
personaldelen. I deler av anlegget vil prosessen være bygd rundt plassbygde 
betongkonstruksjoner, og det vil der være naturlig å bruke dette som en del av byggets 
konstruksjon. I andre deler der prosessanlegget er basert på prefabrikkerte løsninger, kan 
konstruksjonene gjøres enklere og evt. utføres med stålkonstruksjoner. Det er imidlertid 
viktig at man i de delene av bygget hvor man kan få fuktig og aggressivt miljø, velger 
konstruksjoner som tåler dette, og da fortrinnsvis betong eller murkonstruksjoner.

Personaldelen av anlegget kan ha en enklere utforming, og her vil det være bedre tilrettelagt 
for å bruke mer tradisjonelle trekonstruksjoner. Massivt tre kan også være aktuelt å benytte 
for denne delen av anlegget. Trekonstruksjoner har vist seg å være mer bæredyktig og 
klimavennlig enn stål, betong og murkonstruksjoner

3.8.4 Utvendige og innvendige overflater  
Utvendige fasadematerialer bør velges ut fra et krav om å tåle mekanisk slitasje over tid med 
et minimalt vedlikeholdsbehov. Aktuelle fasadematerialer kan være tegl eller trekledning med 
langtidsvarende overflatebehandling, eller en kombinasjon av dette. Stålplater kan 
selvfølgelig også være aktuelt, men det vil være utsatt for mekanisk påkjenning på 
bakkenivå, og utbedringer av dette kan bli omfattende.

Innvendige overflater i prosessdelen må velges ut fra at de skal tåle mekaniske påkjenninger 
og et fuktig/aggresivt miljø. Mange innervegger vil være betongvegger som får en enkel 
malebehandling/støvbinding. Gulvene må gjerne tåle en mekanisk påkjenning fra traller, 
truck, o.l., og epoxybelegg eller evt. fliser vil være egnede behandlinger.

Personaldelen vil i hovedsak ha en tradisjonell kontorstandard i forhold til materialer og 
overflater. 
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3.9 VVS

3.9.1 Luftbehandlingsanlegg
Det forutsettes at alle støttearealer, administrativ del, herunder kontor, møte-/ pauserom, 
garderober etc. ventileres via eget ventilasjonsanlegg med bruk av roterende 
varmegjenvinner hvor virkningsgrad i størrelse 85% kan oppnås.

Fra alle prosessavtrekk (prosessventilasjon) benyttes installasjon av væskekoblet 
varmegjenvinner til forvarming av ventilasjonsluft og/ eller varmt tappevann. Teknisk rom for 
blåsemaskiner kan «frikjøles» direkte med friskluft, eller via viftekonvektorer koblet til et 
kollektoranlegg / varmeveksler mot avløpsvann eller via et varmepumpesystem.  Velges 
frikjøling via luft, bør det utredes om det kan være en mulighet å utnytte varmeoverskuddet 
fra blåsemaskinene direkte som innblanding for tilførsel av frisk luft til prosesser. Arealer som 
vil kunne oppleve variasjoner i bruk og belastning utstyres med motorspjeld som styrer 
pådraget av friskluft etter behov (styringsparametere kan være temperatur, CO2, el. prosess 
etc.). 

3.9.2 Oppvarming og kjøling; termisk energiflyt
Som oppvarmingsformål kan lavtempererte distribusjons- og overføringssystemer velges for 
best mulig å utnytte lavverdig overskuddsenergi. For ventilasjon kan det benyttes 
kombibatterier (varme- og kjøling) som eksempelvis muliggjør utnyttelse av frikjøling mot 
avløpsvann. Tilsvarende bør distribusjons- og overføringssystemer for kjøling velges med 
høyest mulig temperatur for i det lengste å kunne utnytte tilgjengelig frikjøling. Det bør derfor 
søkes løsninger med store nok heteflater som muliggjør energioverføring med lavest mulig 
temperaturforskjell. Termisk energilagring vil kunne være aktuelt å vurdere mht. eventuell 
utnyttelse av overskuddsenergi i perioder hvor denne er tilgjengelig, men ikke direkte 
anvendbar. Eksempler kan være høyverdig termisk energi i fra prosesser som varierer over 
døgnet og nødvendigvis ikke kan utnyttes samtidig som produksjon, men akkumuleres til 
andre tidsperioder over døgnet.  

Nedenfor følger et eksempel på et overordnet systemskjema med bruk av solfangere, 
varmepumpe og frikjøling. I tillegg kan man utnytte dette i kombinasjon med 
overskuddsvarme fra prosessanleggene, og i så måte ev. løfte systemtemperaturene.

Anlegget vil kunne tilpasses og endres også i forhold til å kunne levere overskuddsvarme. 
Dette er forhold som må vurderes nærmere bl.a. mht. effekt, stabilitet og energikvalitet 
(temperatur). Leveransesikkerhet, eventuelt spisslast hvis behov, vil kunne løses med 
innkobling til egen kjele (el, biogass etc.).
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Figur 19. Systemskjema for oppvarming med bruk av solfangere, varmepumpe og frikjøling.

3.9.3 Hydroforanlegg for bruk av renset avløpsvann til spyling etc.
På renseanlegg bruker man en del rentvann til spyling og rengjøring. Det er noen maskiner 
som må spyles jevnlig. Det gjelder innløpssiler med silgodsvasker, sandvasker og 
avvanningsmaskiner. Til silgodsvasker og sandvasker kan man bruke renset avløpsvann 
uten å desinfisere vannet, da disse maskinene er lukkede, og det er ikke krav om bakteriefritt 
vaskevann. Avvanningsmaskinene står imidlertid etter hygieniseringstrinnet for slam, så her 
kan man ikke bruke renset avløpsvann uten eventuell desinfisering av vannet. Det samme 
gjelder vann til spyling av gulv og renner på anlegget. Der må man enten bruke rentvann 
eller desinfisert avløpsvann. 

For å kunne ombruke renset avløpsvann, må man ha et hydroforanlegg som trykksetter 
avløpsvannet, og dette må utstyres med automatisk spyling av filterenhet, slik at ikke filteret 
eller dyser i maskinene tetter seg. Vi kjenner ikke til anlegg som desinfiserer renset 
avløpsvann for å kunne bruke det til avvanningsmaskiner og spyleslanger i anlegget. 

På noen få renseanlegg har man krav til innholdet av termotolerante koliforme bakterier i 
utløpsvannet, og her bruker man normalt UV til desinfeksjon, men det vil i perioder komme 
noe bakterier i vannet som har passert UV-anlegget, spesielt på dager med dårlige 
renseresultater. For å sikre bakteriefritt spylevann måtte man i tillegg til UV-filter også ha et 
etterpoleringstrinn, f.eks. et sandfilter. Da blir dette antakelig dyrere enn å bruke rentvann til 
disse spylepunktene. Vi vil derfor kun anbefale renset avløpsvann til silgodsvasker og 
sandvasker.
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3.9.4 Bruk av blåsemaskiner til å luktrense ventilasjonsluft fra punktavsug 
På renseanlegg vil det være behov for å trekke ut forurenset luft fra innløpssiler, sandvasker, 
biobasseng, flokkuleringsbasseng, slamlagre, avvanningsmaskiner og tørrslamsilo, og rense 
denne luften for luktstoffer i et luktfjerningsanlegg. Vi kunne isteden tenke oss at bakteriene i 
biobassengene kunne utføre denne jobben, ved at vi brukte denne luften som tilførselsluft til 
blåsemaskinene som blåser luft inn i bunn av biobassengene. Problemet her er at denne 
forurensede luften også inneholder korrosive gasser, som H2S og andre svovelforbindelser. 
Disse forbindelsene må eventuelt fjernes før luften kan tilføres blåsemaskinene, ellers vil 
disse fort ruste i stykker. Skal man først fjerne disse forurensingene i avtrekksluften, kan man 
like gjerne ha et luktfjerningsanlegg med f.eks. UV og aktivt kullfilter, slik at avtrekksluften 
kan slippes ut utenfor anlegget.

3.9.5 Forbrenning av ventilasjonsluft fra punktavsug ved å bruke det som 
primærluft i gassturbiner

Adigo sier at ventilasjonsluft fra punktavsug kan brukes som primærluft i gassturbiner, uten 
at det fører til økt korrosjon i turbinene. Dette vil da kunne være en smart løsning som sparer 
et trinn for luktrensing av denne avtrekksluften.

3.9.6 Oppvarming ved bruk av eksosgassen fra gassturbinene
På Nordre Follo renseanlegg er det installert gassturbiner. Her er det også varmevekslere 
som tar ut varme fra eksosen fra turbinene, og bruker denne til oppvarming av vann som 
sirkulerer i anlegget. Om sommeren må man dumpe denne varmen, da man ikke har bruk for 
varmen i eget anlegg i denne perioden. Dersom man får et fjernvarmenett tilknyttet 
renseanlegget, kan man tenke seg å tilføre overskuddsvarmen til fjernvarmenettet.

3.10 Elektro
Det skal leveres et elektroteknisk anlegg som er i samsvar med offentlige forskrifter, lokale 
myndigheters krav og særbestemmelser samt relevante norske og internasjonale standarder.

For generelle elektrotekniske installasjoner skal NEK 400:2014 legges til grunn. For øvrige 
maskintekniske installasjoner skal Maskindirektivet EN60204-1 og alle øvrige direktiv som 
kommer under dette direktivet legges til grunn.

3.10.1 Basisinstallasjoner for elkraft
For fremføring av kabelanlegg i prosessarealer skal det i stor grad velges varmforsinkede 
kabelstiger med korrosjonsklasse C3 eller bedre. Videre skal det benyttes syrefaste kabelrør 
mellom kabelstiger og prosess/instrumenteringsutstyr for fremføring/beskyttelse av 
kabelanlegg. Det skal monteres ett komplett system for hovedkurser, kurskabler for elkraft og 
IKT. Alle bæresystemer med metallisk overfalte skal ha kontinuerlig metallisk eller elektrisk 
forbindelse.

I støttearealer, administrativ del, herunder kontor, møte-/pauserom og andre personalrom vil 
det bli benyttet installasjonskanaler av plast med komplett sortiment av uttak for elkraft og 
IKT. Dersom installasjonskanalen skal romme både strømforsyningskabler og IKT kabler skal 
den leveres med skilleplate for å tilfredsstille seperasjonskravene i NEK400-4-44.  
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Alle kabelstiger og installasjonskanaler skal dimensjoneres med plass til minst 30% utvidelse 
uten at dette går utover kablingens kvalitet og seperasjonskravene i NEK400-4-44. 

Jording

Det skal legges fundamentjord med 25 mm2 uisolert CU wire rundt fundament. Jordlederen 
plasseres helst under drenering og frostfritt, minst 1,0 m under bakkenivå. Armering og andre 
metalliske konstruksjoner i gulv, vegg og søyler skal forbindes direkte til jordelektrode. 

Det skal etableres en hovedjordingsskinne i hovedtavlerom. Alle metalliske konstruksjoner i 
bygget skal kobles mot denne. Alle kabelbroer skal jordes til hovedskinne, evt. 
Beskyttelsesjordskinne, i nærmeste fordeling. 

Jordingsanlegget hensikt er å gi optimale vilkår for beskyttelse av personer og vern av 
materiell og utstyr.

Figur 20. Prinsippskisse jordingssystem (bilde fra NEK-400).

3.10.2 Lavspent forsyning
Det legges opp til et 3-fas 400V TN nettsystem med mulighet for 1-fas 230V. Type 
nettsystem må avklares med lokal nettleverandør Norgesnett AS ved detaljprosjektering.

Anlegget vil bli inndelt i forskjellige delsystemer:



39

© Søndre Follo Renseanlegg IKS Asplan Viak AS

 Elkraftinntak (i samarbeid med nettleverandør).
 Hovedfordeling.
 Elkraftfordeling alminnelig forbruk (f.eks. lys, varme, stikk, uttakssentraler etc.).
 Elkraftfordeling til drift-tekniske installasjoner (f.eks. VVS-teknisk anlegg)
 Elkraftfordeling til virksomhet (renseprosess).

Motorer i prosessanlegget som skal hastighetsreguleres får sin frekvensomformer plassert i 
umiddelbar nærhet til komponent. Frekvensomformere leveres med tetthetsgrad minimum 
IP54. Plassering må vurderes med tanke på korrosjon. Det vil blir brukt EMC-skjermet kabel 
mellom frekvensomformer, sikkerhetsbryter og motor.

3.10.3 Belysning
Det skal i detaljprosjekteringsfasen utføres fullstendige lysberegninger for hele anlegget. Det 
skal som minimum velges armaturer som tilfredsstiller anbefalte minstekrav til 
belysningsstyrke i henhold til siste versjon av Luxtabell 1B fra Norsk lyskultur og NS-EN 
12464-1.

Belysning er et formål med betydelig elektrisk energi. Det er derfor et område hvor de mest 
energieffektive løsningene bør benyttes. 

Det skal velges LED lys som lyskilde. I de siste årene er LED belysning kommet som et 
meget konkurransedyktig alternativ. LED belysningskilder har meget lang levetid, typisk 
50 000 timer. Dette tilsvarer kontinuerlig drift i nesten 6 år, eller 25 år med lys på 5 dager i 
uken med 8 timers arbeidsdag.

Det er en stor fordel med LED belysning i områder hvor utskiftning kan være tidskrevende.

Figur 21. Eksempel LED armatur: Trilux Nextrema G3 LED IP66 (bilde fra Trilux Scandinavia AS).

Det skal leveres et sentralisert nødlysanlegg som omfatter ledelys og markeringslys i 
henhold til brannrådgivers beskrivelser. Det skal leveres et system med overvåkning av 
enkeltarmaturer via tilførselskabel fra nødlyssentral. Sentralen skal ha innganger for tenning 
av nødlys fra brannsentral og SD-anlegg. Sentralen skal leveres med utgang for 
feilmeldinger til SD-anlegg. Det skal leveres markeringslys med LED som lyskilde med 
garantert levetid på minimum 50.000 timer.



40

© Søndre Follo Renseanlegg IKS Asplan Viak AS

3.10.4 IKT
Det skal legges et strukturert kablingssystem som skal dekke kablingsbehovet for:

 Data
 SD-anlegg (sentral driftskontroll for prosessen)

Det skal i hovedtavlerom monteres 19"-rack med plass for server, switcher og annet 
datautstyr. Det skal settes av plass for terminering og krysskopling (patching) av stamkabel, 
stigekabel og spredenettkabel, samt plass for nettverksutstyr/sentralutstyr.

Det skal føres og tilkobles en fiberring fra datarack til de respektive underfordelingene som 
evt. blir plassert ute i prosessrom.

Det skal primært installeres egne separate kabelstiger for IKT kabling. Dersom fellesføring 
med elkraftkabler ikke kan unngås, skal kabelstigen deles med skilleplater med samme 
materiale som kabelstigen. Skilleplaten skal være mekanisk stabil og ha minimum samme 
høyde som maksimal stablingshøyde på kabelstigen.

3.10.5 Alarm og signal
Brannalarm

Det skal leveres heldekkende brannalarmanlegg. Anlegget skal prosjekteres og utføres i 
henhold til:

 Plan og bygningsloven (Lov om planlegging og byggesaksbehandling).
 TEK17 (byggteknisk forskrift).
 NS-EN 54-Brannalarmanlegg
 Temaveiledning brannalarmanlegg HO-2/98
 FG regler for automatiske brannalarmanlegg (siste versjon).

Brannalarmanlegget viktigste funksjon skal være å ivareta personsikkerhet og verdisikring. 
Brannalarmanleggets andre hovedoppgave skal være å sikre at branntilløp takles så tidlig at 
brannskader begrenses, og hindre at vitalt utstyr eller tekniske anlegg skades slik at kritisk 
virksomhet må avbrytes.

Foruten å detektere og alarmere skal brannalarmanlegget varsle/overvåke rømningsdører, 
røykluker, røykventilasjon, branndører, ventilasjonsanlegg, adgangskontroll, audiovisuelle 
anlegg, heiser og lignende. Brannalarm skal ha automatisk varsling til nødalarmsentral. I 
tillegg skal brannalarmanlegget kunne kommunisere direkte med SD-anlegget for lokal 
varsling ved brann.

Det skal leveres et adresserbart anlegg. Detektorsløyfer skal tilkobles detektorer, manuelle 
meldere, separate adresseenheter, utgangssenheter etc. Det skal være røykdeteksjon i alle 
rom, dimensjonert etter FG’s regelverk.

Det skal leveres løsninger som i størst mulig grad eliminerer faren for uønskede alarmer. 
Anlegget skal gjennom mønstergjenkjenning kunne eliminere vanndamp og andre vanlige, 
brannlignende fenomener som årsak til alarm – og dermed minimalisere omfanget av 
uønskede alarmer.

Detektorer skal være av multifunksjonstype (intelligent alarmevaluering og miljøtilpasning). I 
komplekse prosessarealer benyttes aspirasjonsdetektorer. I sentrale rom som 
hovedtavlerom, serverrom etc. skal det leveres tidligdeteksjon. 
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Sikringsanlegg

Innbruddsalarmanlegg, adgangskontroll og videoovervåkningsanlegg bør samordnes i et 
felles integrert sikringsanlegg. Sikring med automatisk adgangskontrollanlegg bør 
samordnes med det fysiske sikringsnivået som velges. Omfang av sikringsanlegg må 
avklares med byggherre og bruker ved detaljprosjektering.

3.10.6 Automatisering
For prosess og VVS-anlegg vil det bli etablert omfattende kabelanlegg til sensorer, 
aktuatorer, motorer etc. Omfang avdekkes og beskrives under detaljprosjektering.

3.11 Prosessautomatisering/sentral driftskontroll
Alle de tekniske installasjonene, både for prosess og VVS, skal styres og overvåkes av et 
felles driftskontrollanlegg.

Det komplette prosessautomasjonsanlegget består av følgende elementer som er knyttet 
sammen via kabler for kraft og signaler:

 Måleutstyr og pådragsorgan.
Det leveres og monteres inn i de tekniske anleggene av entreprenører for prosess og 
VVS utstyr. Eksempler på måleutstyr er mengdemålere for vann og slam, trykkgivere 
og analyseinstrumenter for pH, oksygeninnhold etc. Eksempler på pådragsorgan er 
pneumatiske eller elektriske aktuatorer på ventiler, elektriske spjeldmotorer, etc.

 Fordelinger.
Dette omfatter tavler for fordelinger av sterkstrøm og frekvensomformere for 
regulering av hastighet på elektriske motorer. Disse elementene leveres av 
elektroentreprenør og er montert i tavlerom og ute i prosessrom.

 PLS.
Enhet som styrer, regulerer og overvåker prosessutstyret. PLS-anlegget arbeider 
direkte mot prosesskomponentene.

 Overordnet skjermsystem (toppsystem)
Skjermsystemet er bindeleddet mellom prosess/PLS og driftspersonalet på 
renseanlegget. Anlegget er PC-basert med programvare som håndterer 
kommunikasjon mellom operatør og prosess. Via det overordnede skjermsystemet 
kan operatør gi kommandoer om endringer i prosess, og systemet genererer alarmer, 
viser øyeblikksverdier og historiske verdier fra måleutstyr etc. i prosessen.

PLS og det overordnede skjermsystemet (toppsystemet) utgjør til sammen renseanleggets 
driftskontrollanlegg.

3.11.1 PLS anlegg
Et PLS-anlegg kan monteres sentralt med en stor enhet eller et distribuert system med flere 
enheter knyttet sammen i et datanettverk. Med den planlagte utforming av renseanlegget vil 
det være naturlig å sette PLS for prosess i tavlerommet, mens PLS for ventilasjon settes i 
ventilasjonsrommet. Endelig fordeling av enhetene i PLS-anlegget tas i detaljprosjekteringen. 
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Størrelsen på PLS-anlegget måles i antall signaler som er tilknyttet anlegget, estimert 
signalomfang er ca. 1.200 for løsning med PE 54.000.

3.11.2 Overordnet skjermsystem
Det legges opp til ett driftskontrollanlegg type SCADA eller DCS system. Dette er systemer 
som benyttes både i industri og i vann- og avløpsanlegg i Norge. Type system må avklares 
med byggherre før detaljprosjektering starter.

I renseanlegget opprettes en server og et internt datanettverk. Via spredenettet i bygget kan 
en få tilgang til driftskontroll fra stasjonære eller bærbare PC’er i anlegget. Server settes i 
hovedtavlerom. Det skal leveres en stasjonær arbeidsstasjon i kontor/driftsrom øremerket for 
driftskontroll. I spiserom/møterom monteres storskjerm eller en videokanon for bruk ved 
opplæring og møtevirksomhet.

Det legges opp til direkte tilkopling mot internett eller eventuelt mot eksternt kommunalt 
datanettverk. Nettilgangen vil gi driftspersonell mulighet for oppkobling mot anlegget utenom 
arbeidstid, og gir også mulighet for utsendelse av eventuelle alarmer utenom normal 
arbeidstid.
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4 VALG AV LØSNING FOR VIDERE KALKYLE

4.1 Generelt
I kapittel 2 er det gjort en redegjørelse for ulike prosessalternativer for nye SFR, i kapittel 3 
har vi gjort overordnede vurderinger av muligheter for utnyttelse av ressurser på anlegget. 
Basert på beskrivelsene gjort der, samt de forutsetningene som ligger til grunn, vil vi i dette 
kapitlet foreslå et prosessalternativ med løsninger som tas videre til kalkyle. 

4.2 Forutsetninger
Nye SFR skal være et kostnadseffektivt og fremtidsrettet renseanlegg med visjon om å være 
«Norges mest energieffektive renseanlegg». Forutsetningene som ligger til grunn for vår 
anbefaling av prosess og overordnet løsning er som følger;

- Rensekrav
o 90-93% fosforreduksjon
o Sekundærrensing 

- Strømproduksjon til eget forbruk
- Varme til eget forbruk
- Arealbesparende løsninger
- Energibesparende komponenter
- Areal til sosiale rom – nødvendige fasiliteter i et renseanlegg

4.3 Renseprosess
Vi anbefaler en renseprosess som velges for alle 3 alternativene (54.000 pe, 54.000 pe med 
utvidelse til 100.000 pe, samt 100.000 pe). Forskjellen vil være antall linjer og størrelse på 
anlegget. Flytskjema for prosessen er vist i etterfølgende figurer.

4.3.1 Forbehandling
Innløpssiler med silgodsvasker og presse. Silgods føres til avfallsbeholder. 

Rundsandfang med sandvasker. Vasket sand føres til konteiner.

4.3.2 Foravskilling
Vi velger her filtreringsanlegg. Vi legger Salsnesfilter til grunn, men her er det andre aktuelle 
leverandører for filtreringsanlegg. I et anbudsgrunnlag setter man krav til rensegrad og 
energiforbruk, og eventuelt krav til areal ettersom man ønsker arealgjerrige løsninger. 
Slammet fra silanlegget føres til første slamlager i slambehandlingen, eventuelt til andre 
slamlager dersom slammet kan inneholde ca. 6% tørrstoff ut av filtreringsanlegget.

4.3.3 Biologisk rensetrinn
Vi anbefaler MBBR som løsning, da denne er mest kompakt, gir gode renseresultater og er 
anerkjent teknologi. Vi legger til grunn plasstøpte bassenger. Det settes ikke av plass for 
utvidelse til framtidig biologisk fosforreduksjon.



44

© Søndre Follo Renseanlegg IKS Asplan Viak AS

Figur 22. Flytskjema for renseprosessen i anleggene.

4.3.4 Kjemisk rensetrinn og slamseparasjon
Vi anbefaler å gå for et kjemisk fellingstrinn for fosforreduksjon, rett etter biologisk trinn. Vi 
antar aluminium som fellingskjemikalium. Flokkuleringskamrene bygges i forlengelse av de 
plasstøpte MBBR-bassengene. Flotasjon anbefales som slamseparasjonstrinn. Vi tar 
utgangspunkt i en plasstøpt løsning.

4.3.5 Slambehandling og avvanning
Vi velger termofil utråtning av slammet som slambehandling. Eventuelt kan vi ved 
utlysningen av prosesskonkurransen også åpne for termisk hydrolyse og mesofil utråtning. I 
forprosjektrapporten vurderes to ulike alternativer for biogassanlegg – tradisjonelt 
biogassanlegg med termofil utråtning, samt et alternativ med liggende reaktorer med 
omrøring, Adigo-prosessen. Slammet fortykkes til 6% TS ved tradisjonalt biogassanlegg og 
10% TS ved Adigo-anlegg. Fortykkingen skjer i fortykkermaskiner. Ved tradisjonelt 
biogassanlegg pumpes slammet inn i en halv time hver 2,5 timer, slik at alt slammet får en 
oppholdstid i råtnetankene på minimum 2 timer. Ved Adigo-prosessen pumpes slammet til 
holdetanker med 2 timers oppholdstid før reaktortankene. Vi anbefaler slamsil foran 
biogassanlegget for å unngå traser i reaktortankene.

For avvanning legger vi skruepresser til grunn. Avvannet slam skytes med slamkanon opp i 
slamsiloen. Dermed kan vi få hele renseanlegget i én etasje med bassengene i kjelleren, og 
vi unngår mye trapper i anlegget.
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Figur 23. Flytskjema for slambehandlingsprosessen i alternativ 1 og 2.

Figur 24. Flytskjema for slambehandlingsprosessen i alternativ 3.
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4.4 Bygg
Vi tar utgangspunkt i et tradisjonelt prosessbygg basert på TEK17 og vurderinger i kapittel 
3.8, mens administrasjonsbygget bygges i massivtre.

4.5 Entrepriseform
Vi mener at man i dette prosjektet bør velge totalentreprise på prosess, da prosessleveran-
dørene normalt er de beste til å foreslå fremtidsrettede løsninger, og da mange løsninger er 
patentbasert. Det er imidlertid viktig å spesifisere nøye hva man ønsker av kvalitet på 
komponentene i en totalprosjektert prosess, slik at man ikke får konkurranse kun på 
utstyrspris, med lav kvalitet som resultat. I dette tilfellet kan det være fornuftig å ha én 
totalentreprise for prosess og maskin for renseanlegget og én for biogassanlegget. For å få 
et anlegg som benytter energisparende løsninger i størst mulig grad, bør dette komme med 
som et tildelingskriterium i utlysning av tilbudskonkurranse.

Bygg, elektro og VVS samt utomhusarbeider bør detaljprosjekteres i egne entrepriser når 
prosessen er valgt.
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5 FREMDRIFTSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV 
PROSJEKTET

Vi er blitt bedt om å estimere fremdriften frem til ferdig overtakelse av anlegget. Dette 
avhenger i stor grad av hvor fort kommunene kan bestemme seg for å bygge anlegget, men 
også hvor lang tid reguleringsprosessen og selvfølgelig byggeprosessen tar. Vi har tatt 
utgangspunkt i erfaringer fra byggingen av tre tilsvarende renseanlegg de siste årene:

 Kirkebygda sentralrenseanlegg i Enebakk, 12.500 pe, ferdig i 2015
 MIRA i Sørum, 63.000 pe, ferdig i 2016
 Monserud renseanlegg på Hønefoss, 36.000 pe, forventet ferdig i 2019

5.1.1 Erfaringer fra Enebakk
I Enebakk ble det vedtatt å overføre avløpet fra Ytre Enebakk til Kirkebygda og bygge nytt 
sentralrenseanlegg der i september 2008. Forprosjekt ble utarbeidet fra august 2009 til 
januar 2010. Reguleringsarbeidet for renseanleggstomten tok 2 år, fra mars 2010 til mars 
2012. Da ble det lagt ut konkurranse om totalentreprise for renseanlegget med alle fag. 
Tilbud kom inn i september 2012, og i desember samme år ble kontrakt undertegnet. 
Byggingen av anlegget begynte i august 2013, og anlegget ble overtatt av kommunen i 
september 2015. Etter dette har det vært en del forhold som ikke var som det skulle på 
anlegget, og disse er per i dag ikke alle ordnet. 

Fra forprosjektet forelå til anlegget sto ferdig gikk det 5 år og 8 måneder. Det skal da sies at 
grunnen til at reguleringsarbeidet tok to år, var at man i reguleringsplanen tok med en 
gang/sykkelvei som skapte såpass mye problemer at man til slutt måtte ta den ut av den 
ferdige reguleringsplanen. Til gjengjeld gikk selve byggeprosessen raskt fra 
totalentreprenøren fikk oppdraget til renseanlegget sto ferdig (2 år og 9 måneder).

5.1.2 Erfaringer fra MIRA
Anleggsleder på MIRA, Adel Al-Jumaily, har anslått tiden det tar å få bygget Søndre Follo 
renseanlegg ut fra erfaringer fra byggingen av MIRA. Han har satt opp følgende presumptive 
fremdriftsplan for arbeidene på Søndre Follo renseanlegg, basert på at man har 
totalentreprise på prosess og delte entrepriser på de andre fagene:

 Ferdig forprosjektrapport november 2017
 Vedtak i kommunestyrene januar 2018
 Regulering ferdig behandlet oktober 2018
 Prosessanlegg – kravspesifikasjon september 2018
 Anbudsrunde prosessanlegg oktober 2018 – januar 2019
 Møter med leverandører og evaluering februar 2019 –mars 2019
 Detaljprosjektering april 2019 – august 2020
 Anbudskonkurranse september 2020 – desember 2020
 Evaluering av tilbudene januar 2021 – februar 2021
 Bygging av renseanlegget mars 2021 – mars 2023

Total tid fra forprosjektrapport foreligger til ferdig bygget renseanlegg: 5 år og 5 måneder.
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5.1.3 Erfaringer fra Monserud renseanlegg
Asplan Viak har prosjektledelsen for byggingen av Monserud renseanlegg på Hønefoss. 
COWI leverte her et forprosjekt i mai 2014. Tomten for bygging av nytt renseanlegg behøvde 
her ikke reguleres, da den lå på kommunens tomt for eksisterende renseanlegg. Anlegget er 
detaljprosjektert av COWI, og det er 11 entrepriser som er utlyst eller skal utlyses som 
konkurranser. Detaljprosjekteringen startet i mars 2015. Kontraheringen av entreprenører 
startet i januar 2016 og vil holde på ut dette året. Byggingen av anlegget startet i oktober 
2016 og er forventet ferdig i februar 2019. Total tid fra ferdig forprosjekt til ferdig bygget 
anlegg, uten regulering av tomt: 4 år og 9 måneder.

5.1.4 Asplan Viaks estimat for fremdrift for bygging av Søndre Follo renseanlegg
Som det fremgår av eksemplene over, vil en byggetid på mellom 5 og 6 år være det man må 
forvente fra ferdig forprosjekt foreligger. Det mest usikre i fremdriften for prosessen er vedtak 
i kommunene og reguleringsplanarbeidet. Erfaringsmessig tar det lang tid å få vedtatt en slik 
sak i to kommuner, og her kan det gå lenger tid enn 3 måneder, som Adel har foreslått. Et 
drøyt års tid for utarbeidelse og behandling av reguleringsplan burde være tilstrekkelig, men 
det kan ta lenger tid hvis det er mange innspill og protester.

Selve kontraherings-, detaljprosjekterings- og byggeprosessen tar i de tre eksemplene:

 Enebakk: Ca. 4 år med totalentreprise på hele anlegget med alle fag
 MIRA: Ca. 4 år og 6 måneder med totalentreprise på prosess og detaljprosjektering 

av de andre fagene
 Monserud: Ca. 4 år med detaljprosjektering av alle fag

Reguleringsplan antas å være klar høsten 2018. Videre er anslått tid for kontrahering, 
prosjektering og bygging av anlegget 4,5 år. Det er mulig å starte prosjektering før vedtak av 
reguleringsplanen er klar, men man kan da risikere å måtte gjøre endringer for å overholde 
reguleringsbestemmelser. Det vil si at anlegget kan stå ferdig i løpet av siste halvdel av 2022 
forutsatt at prosjektering starter før endelig reguleringsplan foreligger og at reguleringsplanen 
er klar høsten 2018. 
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6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG

6.1 Dimensjonerende vannmengder
Vi er bedt om å utrede nytt renseanlegg for 3 alternative dimensjoneringsforutsetninger;

Alternativ 1 – Nytt renseanlegg for 54.000 pe

Alternativ 2 – Nytt renseanlegg for 54.000 pe, med mulighet for utvidelse til 100.000 pe

Alternativ 3 – Nytt renseanlegg for 100.000 pe

Som utgangspunkt for dimensjonering av et fremtidig renseanlegg har vi satt registrerte 
vannmengder til Søndre Follo renseanlegg i 2015 og 2016 opp i en varighetskurve i figur 1, 
der døgnvannmengdene er sortert etter størrelse, slik at største døgnvannmengde er 
plassert helt til venstre, mens vannmengdene følger suksessivt mot høyre etter størrelse. 
Døgnvannmengdene tilført renseanlegget varierer fra 1.733 m3/d til 26.574 m3/d, og største 
døgnvannmengde gjennom renseanlegget er 24.113 m3/d. 

Varighetskurvene viser at det er forholdsvis få døgn med store vannmengder til 
renseanlegget, og at det går lite avløpsvann i overløp ved vannmengder opp til ca. 10.000 
m3/d. I de to årene har ca. 1 – 2 % av vannmengden til anlegget gått i overløp. 
Varighetskurven er relativt flat opp til ca. 10.000 m3/d, og da blir mesteparten av 
avløpsvannet behandlet i anlegget. Ved større vannmengder fungerer overløpet ved 
anlegget som det skal, og tar bort vannmengder som anlegget ikke er i stand til å behandle. 

Om vi tar utgangspunkt i vannmengder gjennom anlegget i 2015 og 2016 og justerer opp fra 
23.400 pe (årsrapport 2016) til 54.000 pe, får vi en kurve som vist med grønt i figur 1. Norsk 
Vanns veiledning for dimensjonering av renseanlegg anbefaler at man bruker ca. 75% 
percentilen i varighetskurven som Qdim. Det utgjør ca. 370 m3/h (kubikkmeter per time) for 
dagens vannmengde, og 850 m3/h etter å ha justert opp til 54.000 pe. 

Dimensjonerende mengder ved 54.000 pe:

Qdim = 850 m3/h = 20.400 m3/d

Qmaksdim = 2 * Qdim = 1.700 m3/h = 40.800 m3/d

Qmaks = 3 * Qdim = 2.550 m3/h = 61.200 m3/d

Dersom vi justerer opp vannmengder fra 23.400 pe til 100.000 pe får vi følgende 
dimensjonerende mengder:

Qdim = 1.600 m3/h = 38.400 m3/d

Qmaksdim = 2 * Qdim = 3.200 m3/h = 76.800 m3/d

Qmaks = 3 * Qdim = 4.800 m3/h = 115.200 m3/d
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Figur 25: Dimensjonerende vannmengde på Søndre Follo renseanlegg i fremtiden.

6.2 Dimensjonerende stoffbelastning
Ved dimensjonering av fremtidig renseanlegg bruker vi spesifikke verdier for næringsstoffene 
fosfor og nitrogen, og for organisk stoff som BOF5 og KOF, samt suspendert stoff, SS, hentet 
fra Norsk Vanns veiledning:

Tabell 2: Dimensjonerende tilførsler til fremtidig renseanlegg.

Tilførsel (kg/d) vedStoff Spesifikk verdi (g/pe·d)
54.000 pe 100.000 pe

Tot P 1,8 97 180

Tot N 12 648 1.200

BOF5 60 3.240 6.000

KOF 120 6.480 12.000

SS 70 3.780 7.000

6.3 Dimensjonerende slammengder
Overslagsberegning av de mekaniske, biologiske og kjemiske slammengdene har blitt 
utarbeidet basert på anbefalinger i Norsk Vanns veiledning. Slammengdene er beregnet for 
henholdsvis 54.000 pe og 100.000 pe. Det er antatt at den totale slamproduksjonen ved 
54.000 pe er lik den totale slamproduksjonen ved 100.000 pe, ettersom det skal tas imot 



51

© Søndre Follo Renseanlegg IKS Asplan Viak AS

avvannet slam fra renseanleggene i Frogn og Nesodden kommuner. Dersom et eventuelt 
nytt Søndre Follo renseanlegg bygges med en kapasitet på 54.000 pe har det kapasitet til å 
motta avløpsvann fra kommunene Ås og Vestby. Renseanlegget antas da fortsatt å skulle 
motta avvannet slam eksternt fra Frogn og Nesodden (som også er tilfelle for eksisterende 
anlegg). Ved et eventuelt nytt renseanlegg dimensjonert for 100.000 pe vil renseanlegget 
motta avløpsvann fra Frogn og Nesodden i tillegg til Ås og Vestby. Derfor antas den totale 
slammengden som behandles i anlegget til å være den samme for begge kapasiteter. 

Tabell 3: Forventet slamproduksjon ved forskjellige renseprosesser

Slam (kg SS / d)
Renseprosess Slamproduksjon (g SS / pe·d) 54.000 pe *) 100.000 pe

Mekanisk - finsiling 40 2.160 4.000

Biologisk - biofilm 50 2.700 5.000

Kjemisk - mellomfelling 25 1.350 2.500

Totalt 115 6.210 *) 11.500
*) I tillegg kommer avvannet slam fra Frogn og Nesodden.

6.4 Dimensjonering av prosesstrinn

6.4.1 Forbehandling
Forbehandlingen i anlegget skal ha kapasitet til å behandle Qmaksdim. For innløpsristene 
foreslås det å sette inn hullbåndsiler med 6 mm åpning. Disse plasseres i hver sin kanal, 
hver kanal skal kunne stenges med luke foran og bak. Det skal være kapasitet til å behandle 
Qmaksdim dersom en rist er ute av drift. 

Tabell 4: Dimensjonerende belastning til innløpssilene (Qmaksdim for hvert alternativ). Anleggene skal klare 
dimensjonerende belastning selv om en rist er ute av drift. 

Anleggsstørrelse Dimensjonerende 
belastning (m³/h) Antall rister (stk.) Total kapasitet 

innløpsrister (m³/h)

54.000 pe 1.700 3 2.250

54.000-100.000 pe 1.700-3.200 3-6 2.250-4.250

100.000 pe 3.200 3 4.800

En transportskrue fører ristgodset til en felles vasker og presse. Ferdig vasket og presset 
ristgods føres til lukket konteiner. Etterfølgende tabell viser antatte mengder med ristgods for 
de ulike anleggstørrelsene. 

Tabell 5: Estimert dimensjonerende ristgodsmengde. Benyttes for å finne riktig størrelse på konteiner. 

Anleggsstørrelse Årlig ristgodsmengde (m³/år)

54.000 pe 54

54.000-100.000 pe 54-100

100.000 pe 100
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Etter ristene føres avløpsvannet til sandfang. Sandfangene skal totalt ha hydraulisk kapasitet 
til å takle Qmaksdim. Det bør minst være 2 parallelle linjer, hvor hver linje har kapasitet til Qdim. 
Vi foreslår rundsandfang, da vi med slike slipper å bruke luftinnblåsing som krever mye 
energi. Noen typer rundsangfang har også fettfang, mens andre typer ikke kan leveres med 
dette. Hvorvidt det skal være med fettfang må bestemmes utfra hvor stort problem det er 
med fett i anlegget. Noe fett vil ellers kunne tas ut i mikrosilene eller brytes ned i biologisk 
trinn.

Tabell 6: Dimensjonering sandfang, forslag til antall linjer. 

Anleggsstørrelse Dimensjonerende belastning (m³/h) Antall sandfang (stk.)

54.000 pe 1.700 2
54.000-100.000 pe 1.700-3.200 4
100.000 pe 3.200 4

Sand pumpes fra sandfangene til en felles sandvasker. Vasket sand føres til lukket 
konteiner.

Tabell 7: Estimert dimensjonerende sandmengde. Benyttes for å finne riktig størrelse på konteiner. 

Anleggsstørrelse Årlig mengde sand (m³/år)

54.000 pe Ca. 15

100.000 pe* Ca. 30
*) har ikke informasjon om sandmengder for Frogn og Nesodden. Antar en dobling av sandmengden ut fra hva 
som kommer til SFR i dag. Sandmengden avhenger av kvaliteten på ledningsnettet. 

6.4.2 Forbehandling - mikrosiling
For å redusere størrelsen på bassengene i det biologiske trinnet, etableres det et 
forbehandlingstrinn for å redusere BOF5 og SS. Slammet som produseres i forbehandlingen 
føres til slambehandlingen, og har generelt et høyere biogasspotensial enn slammet som 
produseres senere i prosessen. Dette er fordi det biologiske trinnet bryter ned organisk stoff, 
slik at det blir mindre igjen til å produsere biogass. 

Den hydrauliske kapasiteten til forbehandlingstrinnet skal være Qmaksdim, mens den organiske 
belastningen varierer ut fra antall tilknyttede. Det finnes mange ulike leverandører av 
mikrosiler. Det kan være båndsiler (for eksempel SK600 fra Salsnesfilter), eller skivefilter (for 
eksempel Hydrotech fra Krüger Kaldnes).  

Vi antar en reduksjon på 20 % av organisk belastning (BOF5) og 50 % av partikulært stoff 
(SS). Dimensjonerende mengder til forbehandlingen og videreført mengde til biologisk trinn 
er vist i etterfølgende tabell.
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Tabell 8: Dimensjonerende belasting forbehandling, dimensjonerende slamproduksjon og videreført organisk 
belastning.  

Anleggsstørrelse
Dimensjoner-
ende hydraulisk  
belastning (m³/h)

Dimensjonerende 
organisk belast-
ning (kg BOF5/d)

Videreført orga-
nisk belastning 
(kg BOF5/d)

Slampro-
duksjon 
(m³/d)

54.000 pe 1.700 3.240 2.600 70

54.000-100.000 pe 1.700-3.200 3.240-6.000 2.600-4.800 70-120

100.000 pe 3.200 6.000 4.800 120

Det antas at TS-innholdet i slammet fra forbehandlingen er 3 %. Eventuell reduksjon i 
videreført vannstrøm er neglisjerbar. Slammet føres til slamlagring, se kapittel 6.4.6.

6.4.3 Biologisk trinn
Biologisk trinn dimensjoneres basert på organisk belastning. Den organiske belastningen er 
videreført belastning fra forbehandling, pluss tilførsel fra rejektvann. Rejektvann kommer fra 
fortykking og slamavvanning. I tillegg skal biologisk trinn ha en oppholdstid på minst 30 
minutter ved Qmaksdim.

Ved dimensjoneringen antar vi at rejektvannet fra fortykking inneholder 1.000 g BOF5/m3 og 
rejektvannet fra avvanningen 2.000 g BOF5/m3. Fortykkingen foregår over hele døgnet, mens 
avvanningen er forutsatt kun å foregå på hverdager i arbeidstiden. Den dimensjonerende 
belastningen av organisk stoff blir som følger:

Tabell 9: Dimensjonerende stoffmengdebelastninger til MBBR-basseng.

Anleggsstørrelse Fra forbehand-
ling (kg BOF5/d)

Fra fortykking 
(kg BOF5/d)

Fra avvanning 
(kg BOF5/d)

Dimensjonerende 
belastning
(kg BOF5/d)

54.000 pe 2.600 - 561 3.170

54.000-100.000 pe 4.800 153 561 5.520

100.000 pe 4.800 153 561 5.520

MBBR-prosessen foregår i bassenger hvor vi forutsetter en vanndybde på 5 meter, minimum 
vanntemperatur på 5°C, og en fyllingsgrad på 55% med biomedium med overflate 650 
m2/m3. Vi får da følgende dimensjonerende volum på bassengene, samt oksygenbehov:

Tabell 10: Bassengstørrelse og oksygenbehov for MBBR-prosessen.

Anleggsstørrelse Volum MBBR-
basseng (m3)

Arealbehov MBBR 
basseng (m2) *)

Oksygenbehov 
(kg/h)

54.000 pe 1.130 226 171

54.000-100.000 pe 1.950 390 295

100.000 pe 1.950 390 295
*) Basseng dybde er satt til 5 m. 

Det må blåses luft inn i MBBR-tankene. Luftinnblåsingen krever mye energi. Blåsemaskinene 
bruker normalt minst energi ved ca. 5 meter vanndyp. 
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6.4.4 Kjemisk rensetrinn
Før flotasjonsanlegg/slamseparasjon må det settes inn flokkulering hvor det tilsettes 
fellingskjemikalium og polymer. Fra veiledningen til Norsk Vann skal flokkuleringen 
dimensjoneres for 25 minutters oppholdstid ved 2 kammer, men dette anser vi for å være 
altfor lenge ved flotasjon. Vi har brukt en oppholdstid på 10 minutter ved Qdim. Det anbefales 
at det bygges separate polymer-doseringssystem for flotasjon og avvanning, da det kan 
være ønskelig å bruke ulike typer polymer for de ulike formålene. 

Areal er beregnet med utgangspunkt i en vanndybde på 2,5 meter i flokkuleringskamrene. 

Tabell 11: Volum- og areal behov flokkulerings kammer.

Anleggsstørrelse Volum flokkulerings- 
kamre (m3)

Arealbehov flokkulerings- 
kamre (m2) 

54.000 pe 142 57

54.000-100.000 pe 267 107

100.000 pe 267 107

6.4.5 Slamseparasjon
Flotasjonsanlegg dimensjoneres, i henhold til Norsk vann rapport, for en overflatebelastning 
på 5 m3/m2 ved Qdim. Bassengdyp skal være 2-3 meter. 

For dispergeringsanlegget er dimensjonerende vannmengde satt til 25% av Qmaksdim ved et 
trykk på 4 bar. 

Tabell 12: Arealbehov flotasjonsanlegg og kapasitetsbehov dispergeringsanlegg.

Anleggsstørrelse Arealbehov flotasjonsanlegg (m2) Kapasitet dispergeringsanlegg (m3/h) 

54.000 pe 170 425

54.000-100.000 pe 320 800

100.000 pe 320 800

Flotasjonsanlegget kan enten være plassbygd i firkantede bassenger eller som 
prefabrikkerte anlegg plassert på et lavere nivå, så vi slipper å pumpe.

6.4.6 Slambehandling og slamlagring
Det produseres slam på ulike trinn i prosessen. 

- Slam fra forbehandling (mikrosiling)
- Slam fra flotasjon
- Eksternt slam (gjelder ikke for 100.000 pe)

Slam fra forbehandling og flotasjon har et antatt TS-innhold på ca. 3 %. Eksternt slam har et 
antatt TS-innhold på ca. 23 %.

Slam fra forbehandling og flotasjon lagres i slamlager med 0,5 døgns oppholdstid. Det 
etableres et eget slamlager med skruer i bunn for eksternslam. Det er mulig å bruke 
eksisterende slammottak og utspedingsanlegg for eksternt slam, og dermed spare 
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investeringskostnader. Det må da legges et rør fra eksisterende plogskjærmikser og pumpes 
til det nye renseanlegget, mens rejektvann fra det nye renseanlegget pumpes i rør til 
plogskjærmikseren.

Slam inn til slambehandlingen skal ha et tørrstoffinnhold på ca. 6% ved konvensjonelle 
råtnetanker, og ca. 10% ved Adigo-prosess. Ved mottak av eksternt slam vil dette bli utspedd 
til riktig tørrstoffinnhold, mens internslammet må fortykkes til 6 eller 10% i fortykkermaskiner. 

Fortykkermaskinene må kunne fortykke alt internslammet til 6 eller 10% TS i løpet av 24 
timer ved dimensjonerende slammengde. Det må være én maskin i beredskap om en maskin 
skulle gå i stykker. Vi får da følgende størrelse på maskinene ved ulike anleggsstørrelser:

Tabell 132: Dimensjonerende belastning på fortykkermaskiner ved de ulike alternativene.

Anleggsstørrelse Antall 
fortykkermaskiner

Slammengde per 
maskin (m³/h)

Tørrstoffmengde per 
maskin (kg TS/h)

54.000 pe 2 11 325

54.000 – 100.000 pe 3 11 325

100.000 pe 2 20 600

Etter fortykkermaskinene lagres slammet i et nytt slamlager med 0,5 døgns oppholdstid, før 
slammet pumpes til biogassanlegg. 

Etter slambehandling/biogassanlegg kommer et nytt slamlager med 3 døgns oppholdstid. 
Etter avvanning føres slammet til en slamsilo med 5 døgns oppholdstid. 

Det må også etableres et rejektvannsbasseng med 1/3 døgns oppholdstid.  

Dimensjonerende slamlagringsvolum er vist i etterfølgende tabell. 
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Tabell 14: Dimensjonerende slamlagringsvolum ved de ulike alternativene. 

Anleggs-
størrelse Slamlager Oppholds-

tid (døgn)
Nødvendig volum 
slamlager (m3) 

Slamlager 1 – slam fra forbehandling 
og flotasjon før fortykkermaskiner 1 207

Slamlager 2 – Eksternt slam 1 72
Slamlager 3 – Blandet slam etter 
fortykkermaskiner før biogassanlegg 1 192

Slamlager 4 – Slam etter 
biogassanlegg 3 575

Slamsilo 5 150

54.000 pe

Rejektvannsbasseng 1/3 110
Slamlager 1 – slam fra forbehandling 
og flotasjon før fortykkermaskiner 1 383

Slamlager 2* – Eksternt slam 1 72
Slamlager 3 – Blandet slam etter 
fortykkermaskiner før biogassanlegg 1 192

Slamlager 4 – Slam etter 
biogassanlegg 3 575

Slamsilo 5 150

54.000-
100.000 pe

Rejektvannsbasseng 1/3 139
Slamlager  1 – slam fra forbehandling 
og flotasjon før fortykkermaskiner 1 383

Slamlager 2 – slam etter 
fortykkermaskiner før biogassanlegg 1 192

Slamlager 3 – Slam etter 
biogassanlegg 3 575

Slamsilo 5 150

100.000 pe

Rejektvannsbasseng 1/3 139
*) Slamlager 2 skal avvikles etter hvert og eventuelt bygges om til et slamlager for fortykket slam. 

Fortykkermaskiner og avvaningsmaskiner dimensjoneres for 100.000 pe, da slammengdene 
vil være lik for alle alternativene. 

Tabell 15: Dimensjonering av fortykkermaskiner og avvanningsmaskiner for de tre alternativene. 

Fortykkermaskin Avvanningsmaskin
Anleggsstørrelse

m³/h kg TS/h m³/h kg TS/h
54.000 pe 11 325 56 2.000

54.000-100.000 pe 20 600 56 2.000

100.000 pe 20 600 56 2.000

Fortykkermaskinene dimensjoneres for 100 % redundans, det vil si 2 maskiner som klarer 11 
m³/h i anleggsstørrelse 54.000 pe, og 2 maskiner som klarer 20 m³/h i anleggsstørrelse 
100.000 pe. Ved mellomalternativet kan man sette inn en tredje maskin med kapasitet 11 
m³/h for å få redundans. Avvanningsmaskinene dimensjoneres ut fra 30 timers drift pr uke; 
én maskin dimensjoneres i henhold til dimensjoneringskriteriene over, én maskin er reserve. 
Velger man skruepresser fra Huber eller Alfa Laval, må man ha 5 skruepresser for å kunne 
behandle 2.000 kg TS/h med redundans, men det finnes større maskiner fra Hjortkaer som 
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kan behandle 1.000 kg TS/h, og da kan vi klare oss med 3 maskiner. Det finnes også Volute 
avvanningspresser som kan behandle 1.250 kg TS/h, og da kan vi også klare oss med 3 
maskiner.

Vi anbefaler også at det settes inn to slamsiler foran biogassanlegget. Hver slamsil må ha en 
kapasitet på 40 m³/h og plasseres på strengen til biogassanlegget, slik at fibre som tas ut 
kan lagres i en konteiner i konteinerrommet.

Etter avvanningen skytes slammet opp i slamsiloer ved hjelp av to slamkanoner, som hver 
har kapasitet på 10 m³ avvannet slam per time. Det antas et tørrstoffinnhold på 23 % i 
avvannet slam. Avvannet slam lagres i slamsiloer som dimensjoneres for 5 døgns 
oppholdstid. Vi har regnet med to Saxlundsiloer, hver med kapasitet 100 m³ slam.

6.4.7 Biogassanlegg
Vi har sett på to alternative biogassanlegg: Tradisjonelt termofilt biogassanlegg og et Adigo-
anlegg med liggende reaktorer med omrøring. Det tradisjonelle biogassanlegget er 
dimensjonert for 6% TS i slammet, og 12 døgns oppholdstid, mens Adigos anlegg er 
dimensjonert for 10% TS med ca. 9 døgns oppholdstid. Slammengdene blir de samme ved 
de tre forskjellige anleggsstørrelsene, da det uansett må dimensjoneres for 100.000 pe, men 
Adigo har gitt tilbud på et anlegg med 1/3 av denne kapasiteten for første byggetrinn, med 
utvidelse til 2/3 og til fullt belastet anlegg i 3 trinn. 

Gassproduksjonen er beregnet til 0,9 Nm³ biogass per kg nedbrutt organisk stoff, og vi 
regner med at 55% av flyktig organisk stoff blir nedbrutt i biogassanlegget. Vi regner med 
65% metan i biogassen, og 9,8 kWh/Nm³ metan. Gassen forutsettes benyttet i gassturbiner 
til produksjon av strøm og varme. I tabellen under er satt opp dimensjonerende størrelser for 
de to alternativene.

Tabell 16: Dimensjonering av biogassanlegg for to alternativer.

Enhet Tradisjonelt anlegg Adigo-anlegg
Slammengde (m³/d) 192 115

Tørrstoffmengde inn (kg TS/d) 11.500 11.500

Flyktig tørrstoff inn (kg FTS/d) 8.400 8.400

Innpumpet slammengde (m³/h) 40 24

Råtnetankvolum fullt utbygget (m³) 2 x 1.150 6 x 300

Forventet tørrstoffmengde ut (kg TS/d) 6.880 6.880

Gassproduksjon (Nm³/d) 4.160 4.160

Energi i gass (kWh/d) 26.500 26.500

Strømproduksjon i gassturbiner (kWh/år) 2,38 mill. 2,54 mill.

Varmeproduksjon i gassturbiner (kWh/år) 4,52 mill. 4,82 mill.

Strømproduksjonen vil i sin helhet bli brukt til drift av renseanlegget. Varmeproduksjonen kan 
benyttes til oppvarming av renseanlegget om vinteren. Det vil være overskuddsvarme fra 
anlegget om sommeren, og i denne kalkylen regner vi ikke med å få brukt denne varmen. 
Den må dumpes med eksosen fra gassturbinene. Det er mulig å benytte denne varmen til for 
eksempel oppvarming av drivhus eller annen virksomhet i nærheten som trenger 
oppvarming. Det må da eventuelt legges en fjernvarmeledning til forbrukere.
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Ved gassturbiner på renseanlegget får vi en investering på ca. kr 15 mill., og en redusert 
utgift til strømforbruk og oppvarming i anlegget på fra 2,4 til 2,8 mill. kr per år ved full 
utnyttelse av biogassanlegget. Renseanlegget bruker fra ca. 2,3 mill. kr til ca. 3,8 mill. kr i 
energi avhengig av anleggsstørrelsen, så all strømmen vil kunne benyttes i renseanlegget 
ved 100.000 pe tilknyttet, mens vi vil få noe overskudd som må selges til netteier ved 54.000 
pe. 
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7 BRUK AV DELER AV EKSISTERENDE ANLEGG
For å få ned prisen for renseanlegget kan man vurdere å bruke noe av eksisterende 
renseanlegg istedenfor å bygge helt nytt. De delene som peker seg ut til å brukes videre, er 
sedimenteringsbassengene som forbehandling istedenfor mikrofiltre, og mottaket for 
avvannet slam med plogskjærmikseren.

7.1 Bruk av sedimenteringsbassengene som forbehandling
Eksisterende sedimenteringsbasseng har til sammen et areal på 607 m², og en dybde på ca. 
2,5 m. I henhold til dimensjoneringsveiledningen fra Norsk Vann har den en kapasitet på 

Qdim = 1.450 m³/h

Qmaksdim = 2.900 m³/h

Dette tilsvarer omtrent tilførslene fra 90.000 pe, slik at kapasiteten på disse bassengene 
nesten er tilstrekkelig til å kunne brukes som forsedimentering foran det nye renseanlegget. 
Da vil man måtte flytte forbehandlingen frem til foran disse bassengene. Det er trangt der, 
med eksisterende forbehandling og kjemikaliebygg. Det beste er å legge den nye 
forbehandlingen (innløpssiler med ristgodsvasker- og presse og rundsandfang med 
sandvasker samt konteinere for ristgods og sand) i et nytt bygg like øst for 
sedimenteringsbassengene. Hvis mulig kan konteinerdelen av bygget legges oppå 
sedimenteringsbassengene, mens resten av bassengene tildekkes med punktavsug under 
dekket, for å hindre lukt i området.

Vi trenger bygg med følgende størrelse i de tre alternativene:

Tabell 16. Areal på forbehandling foran eksisterende sedimenteringsbassenger og spart areal i nytt 
renseanle gg ved ulike anleggsstørrelser.

Alternativ Lengde (m) Bredde (m) Areal (m²) Spart areal i 
hovedbygg (m²)

1. 54.000 pe 21,5 31,0 667 868

2. 54.-100.000 pe 21,5 42,0 903 1.176

3. 100.000 pe 23,1 31,0 716 918

Vi får noe mindre bygningsvolum i hovedbygget ved å flytte forbehandlingen foran 
sedimenteringsbassengene i eksisterende anlegg. Det skyldes at vi flytter rister og sandfang 
til bygget foran sedimenteringsbassengene, og at vi sparer mikrofiltreringen i hovedanlegget. 
Vi får imidlertid et ekstra ventilasjonsanlegg med luktfjerning i det nye forbehandlingsbygget, 
og dette må også kunne suge vekk luft fra under dekket i sedimenteringsbassengene.

Hvis vi legger konteinerrommet over sedimenteringsbassengene, får vi et bygg som går 25 til 
36 meter utenfor bassengene mot øst. Det er i dag ca. 15 meter fra kanten av bassengene til 
tomtegrensen, hvilket vil si at vi må flytte tomtegrensen 14 m (alternativ 1 og 3) eller 25 
meter østover.

Hvis vi velger dette alternativet, må vi i neste omgang rive dagens innløpsbygg når det nye 
renseanlegget er i drift, slik at man får tilgang til konteinerne i det nye bygget. Hovedbygget 
kan i prinsippet forkortes i lengderetningen med ca. 20 meter, slik at det blir enklere å 
plassere på tomten.
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Figur 26. Nytt innløpsbygg plassert foran eksisterende sedimenteringsbassenger med ny 
overføringsledning til nytt renseanlegg.

Vi kan spare i størrelsesorden følgende beløp ved å legge forbehandlingen foran 
eksisterende sedimenteringsbassenger:

Tabell 17. Sparte kostnader ved å legge forbehandlingen foran eksisterende sedimenteringsbasseng-
er og bruke disse istedenfor mikrofiltering som forbehandling.

Anleggsstørrelse: Alt 1. 54.000 pe Alt 2. 54.-100.000 pe Alt 3. 100.000 pe
Besparelse (mill. kr): 10,2 20,7 18,4

Det er da ikke tatt med kostnader for utvidelse av tomten, da vi regner med at man kan 
makebytte denne mot tilsvarende areal et annet sted på tomten. 

Driftskostnadene ved en slik løsning vil også bli lavere, da vi vil spare energi og vedlikehold 
av mikrofiltreringsanlegget.

7.2 Bruk av eksisterende mottak for avvannet eksternslam
I eksisterende renseanlegg er det et mottak for avvannet slam fra renseanleggene i Frogn og 
på Nesodden. Mottaket består av en mottakslomme samt et slamlager med skruer i bunnen 
som skrur slammet til en plogskjærmikser som sper ut slammet med rejektvann fra 
avvanningen på anlegget, slik at slammet får riktig tørrstoffinnhold til å kunne behandles i 
biogassanlegget.

Dette mottaket vil vi antakelig kunne bruke i tilknytning til det nye renseanlegget, hvis vi 
bygger dette ut etter alternativ 1 eller 2. Slammengdene fra Frogn og Nesodden vil øke etter 
hvert, men det er mulig at vi likevel vil kunne bruke eksisterende slammottak, spesielt hvis vi 
etter noen år skal ta imot avløpsvannet fra Frogn og Nesodden (alternativ 2), slik at 
slammottaket kun skal ta imot slam inntil overføringen er på plass. Det vi da trenger, er en 
ledning for rejektvann med pumping fra rejektvannsbassenget på det nye renseanlegget til 
plogskjærmikseren, og et slamrør med pumping tilbake til slamlager 3 i det nye 

Nytt 
innløpsbygg

Nytt renseanlegg
Ny overføringsledning
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renseanlegget. Samtidig sparer vi et nytt slamlager med mottaksarrangement, 
transportskruer og plogskjærmikser i det nye renseanlegget.

Man vil kunne spare i størrelsesorden 6,5 mill. kr ved å bruke eksisterende mottak for 
avvannet slam istedenfor å bygge nytt.

7.3 Mulig bruk av eksisterende gassklokke og fakkel
Det er et biogassanlegg på renseanlegget i dag, med gassklokke, gassfakkel og råtnetanker. 
Det kan tenkes at man kan bruke eksisterende gassklokke og gassfakkel samt den nyeste av 
råtnetankene (se kapittel 7.4) i det nye biogassanlegget. Dette må eventuelt vurderes i et 
detaljprosjekt. Det vil kreve en gassledning fra de nye råtnetankene til eksisterende 
gassklokke, med en ledning tilbake til gassturbinene, men vi vil spare tilsvarende ledning til 
ny gassklokke, samt ny gassklokke og gassfakkel, samt gassledning til fakkel og til 
gassturbiner.

Ny gassklokke og gassfakkel koster i størrelsesorden kr 2,1 mill. Vi får imidlertid ca. 150 
meter lenger gassledning, som vil ligge i fjellgrøft. Dette gir en kostnad på ca. kr 500.000, så 
vi kan spare i størrelsesorden 1,6 mill. kr på å benytte eksisterende gassklokke og fakkel.

7.4 Bruk av eksisterende råtnetank
Det er sett på mulige besparelser ved å bevare den nyeste råtnetanken (den som står på 
nordsiden av eksisterende slambehandlings bygg) på anlegget, mens den eldste råtnetanken 
fjernes. Det vil da være behov for kun en ny råtnetank istedenfor alternativt to nye 
råtnetanker. Den nye råtnetanken vil da kunne plasseres i nærheten av den eksisterende 
tanken. Estimert besparelse vil være i størrelsesorden 10,1 mill. kr. 

7.5 Riving og fjerning av eksisterende konstruksjoner
Anleggsdeler som ikke skal være i bruk bør fjernes, og det anslås en kostnad for det. Før 
riving må det gjøres en miljøkartlegging for å identifisere miljø- og helsefarlige stoff, og det 
må lages en avfallsplan som beskriver mengder, materialer og riktig disponering eller 
gjenbruk. Betongkonstruksjoner bør fjernes ned til 1,5 m under terreng før området planeres.

Hvis eksisterende anleggsdeler nevnt i punktene 7.1 til 7.3 benyttes er besparelse for 
nybygget angitt. I tillegg kommer en besparelse ved at man slipper å rive de gamle. 

Det gjelder:

 Eksisterende innløpsdel og forsedimentering., 12x25m, á kr 5000 pr. m2 gir 1,5 mill
 Mottak for avvannet eksternslam, ca 10x15m, á kr. 5000 pr. m2 gir ca 0,75 mill.
 Den nyeste råtnetanken, RS kr 250 000.

I sum utgjør det ca 2,5 mill kr. 

Resten av det eksisterende anlegget skal fjernes uansett, og det gjelder personaldel, 
slamavvanning, ettersedimentering og kjemikalielager. Det har en bygningsmasse på ca 
1500 m2. Med en pris på kr 5000 pr. m2 vil det utgjøre 7,5 mill. kr.

Dersom alt skal bygges nytt anslås da rivingskostnadene til 10 mill. kr. Hvis man skal bruke 
noe av det gamle, som beskrevet i pkt 7.1 – 7.3, så vil det bli mindre å rive. Kostnaden blir da 
7,5 mill. kr.
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8 LAYOUT NYTT RENSEANLEGG

8.1 Layout – bruk av deler av eksisterende anlegg
Vi har laget grunnriss av de tre alternative anleggsstørrelsene med mulig plassering på 
tomten. Grunnrissene er laget for alternativer der forbehandlingen er flyttet til eksisterende 
sedimenteringsbasseng og eksisterende råtnetank, gassklokke og gassfakkel gjenbrukes. Vi 
har tatt utgangspunkt i et tradisjonelt biogassanlegg med råtnetanker ved plassering av 
anleggene på tomten. Tegningene av byggene ligger i vedlegg 1. I figurene nedenfor er det 
vist hvordan de tre anleggsstørrelsene vil kunne plasseres på tomten.

Figur 27. Mulig plassering av nytt renseanlegg for 54.000 pe (Alt. 1) med tradisjonelt biogassanlegg på 
tomten.
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Figur 28. Mulig plassering av nytt renseanlegg for 54-100.000 pe (Alt. 2) med tradisjonelt 
biogassanlegg på tomten.

Figur 29. Mulig plassering av nytt renseanlegg for 100.000 pe (alt. 3) med tradisjonelt biogassanlegg 
på tomten.
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8.2 Layout – nytt renseanlegg 
Vi har laget grunnriss av de tre alternative anleggsstørrelsene med mulig plassering på 
tomten. Grunnrissene er laget for nye renseanlegg med alt utstyr plassert i det nye anlegget. 
Vi har ikke laget alternative grunnriss for alternativer der deler av eksisterende renseanlegg 
benyttes. Vi har tatt utgangspunkt i et tradisjonelt biogassanlegg med råtnetanker ved 
plassering av anleggene på tomten. Tegningene av byggene ligger i vedlegg 1. I figurene 
nedenfor er vist hvordan de tre anleggsstørrelsene vil kunne plasseres på tomten.

Figur 30. Mulig plassering av nytt renseanlegg for 54.000 pe (Alt. 1) med tradisjonelt biogassanlegg på 
tomten.

Figur 31. Mulig plassering av nytt renseanlegg for 54-100.000 pe (Alt. 2) med tradisjonelt 
biogassanlegg på tomten. Gassfakkel vil komme veldig nært tomtegrensen i dette alternativet.
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Figur 32. Mulig plassering av nytt renseanlegg for 100.000 pe (alt. 3) med tradisjonelt biogassanlegg 
på tomten.
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9  KALKYLE

9.1 Generelt
Investeringskostnadene i rapporten er basert på innhenting av budsjettpriser på 
enkeltkomponenter og del-systemer samt erfaringstall fra tilsvarende anlegg og tidligere 
prosjekter. Bygningskostnader er beregnet med utgangspunkt i bygningsmasse for de tre 
skisserte løsningene. VVS og elektro er kostnadsberegnet på bakgrunn av bygg- og 
maskinkostnader og erfaringer fra tilsvarende prosjekter. For hvert fag er det lagt på 10% for 
diverse uspesifisert samt 20% for rigg og drift. I tillegg er det lagt på 15% på 
entreprisekostnaden for postene prosjektering, prosjekt-/bygge ledelse og 
byggherrekostnader og 10% for reserve. 

For å beregne driftskostnadene er det benyttet anslagstall for strømforbruket basert på 
erfaringsverdier fra tilsvarende anlegg. Det er tatt utgangspunkt i aluminium (PAX) som 
fellingskjemikalium med antatt dose på 150 g/m3. For polymerforbruk er det antatt en dose 
på 1,5 g/m3 for vannrensingen og henholdsvis 3 g/kg TS og 5 g/kg TS for fortykking og 
slamavvanning. 

9.2 Investeringskostnader for alternativene
Nedenfor er satt opp forventede investeringskostnader inklusive rigg og drift for de enkelte 
fagene i de tre alternativene: 

Tabell 18. Investeringskostnader for de tre alternativene.

Fag Alt. 1 (mill. kr) Alt. 2 (mill. kr) Alt 3 (mill. kr)
Grunnarbeider og ledninger 24 30 27

Bygningsmessige arbeider 92 133 129

Maskin- og prosessutstyr 132 195 172

Elektrotekniske anlegg 35 52 45

Automasjon, driftskontroll 13 21 17

VVS 18 27 26

Byggekostnader 314 458 416
Prosjektering, prosjektledelse, 
byggeledelse og byggherrekostnader 47 69 62

Reserve 36 53 48

Budsjettkostnad 397 580 526
Flytte forbehandling til eksisterende 
sedimenteringsbasseng -10,4 -21 -18,7

Bruk av eksisterende mottak for avvannet 
eksternslam -6,6 -6,6 -6,6

Bruk av eksisterende gassklokke/fakkel -1,8 -1,8 -1,8

Gjenbruk av eksisterende råtnetank -10,1 -10,1 -10,1

Korrigert budsjettkostnad 368 540 490
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Budsjettkostnaden for alternativ 2, første utbyggingsfase, er estimert til å bli i størrelsesorden 
400 millioner kroner. 

I investeringskostnadene har vi forutsatt tradisjonelt biogassanlegg med isolerte ståltanker 
med stående panel utvendig. Budsjettkostnadene for et slikt anlegg er beregnet til kr 38 mill. 
Adigo har gitt et tilbud på et biogassanlegg for 33.000 pe til kr 40 mill., et anlegg som vil 
kunne være stort nok for dagens slammengder. De kan levere to ytterligere moduler for 
33.000 pe for kr 21 mill. per modul. Det vil si at et fullt utbygget anlegg for denne prosessen 
vil koste ca. kr 82 mill., som er over det dobbelte av et tradisjonelt biogassanlegg. Selv om 
man får tilskudd på 50% av merkostnadene for å utvikle ny teknologi (se kap. 9.5), ser dette 
alternativet ut til å bli svært kostbart i forhold til det andre alternativet.

Vi har også sett på pris på Actiflo® kombinert med MBBR istedenfor MBBR og flotasjon. 
Prismessig kommer disse to alternativene noenlunde likt ut totalt sett.

9.3 Driftskostnader for alternativene
Nedenfor er satt opp forventede driftskostnader for de tre alternativene når anleggene er fullt 
belastet. Driftskostnadene vil bli lavere ved lavere tilknytning til anleggene.

Tabell 19. Driftskostnader for alternativene.

Kostnadselement Alt. 1 (mill. kr/år) Alt. 2 (mill. kr/år) Alt 3 (mill. kr/år)
Energiforbruk 2,3 3,9 3,8

Strømproduksjon -2,2 -2,4 -2,4

Utnyttet varme -0,3 -0,3 -0,3

Fellingskjemikalium og polymer 3,0 5,6 5,6

Slamtransport og disponering 3,0 5,6 5,6

Bemanning 4,8 6,0 6,0

Vedlikehold 5,4 7,9 7,3

Service- og rammeavtaler 0,2 0,2 0,2

Analyser og prøvetaking 0,2 0,2 0,2

Totalt 16,4 26,7 26

Vi får i tillegg et overskudd av varme på ca. 4,1 til 4,3 mill. kWh som vi ikke får utnyttet i 
renseanlegget. Denne varmen kunne f.eks. benyttes til å varme opp et drivhusanlegg eller til 
fjernvarme i et fjernvarmenett.

9.4 Årskostnader for alternativene 
Ved å regne 40 års avskrivning på ledningsanlegg og bygninger og 20 års avskrivning på 
maskin/prosess, VVS, elektro og automasjon og 2,3 % rente p.a. får vi følgende årlige 
kostnader (driftskostnader pluss finansieringskostnader) for de ulike alternativene når disse 
er fullt belastet: 
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Tabell 20 Forventede årskostnader for de ulike alternativene. 

Kostnadselement Alt. 1 (mill. kr/år) Alt. 2 (mill. kr/år) Alt 3 (mill. kr/år)
Driftskostnader per år 16,4 26,7 26

Finanskostnader per år 12,3 18,1 16,3

SUM årskostnader nytt anlegg 28,7 44,8 42,3

Til sammenligning kan det nevnes at årskostnadene for SFRA per 2017 er ca. 17 mill. kr. For 
2016 har vi beregnet at 10268 husholdninger/abonnenter var tilknyttet renseanlegget og 
renseanlegget hadde en belastning på 23366 PE. Dette gir en årskostnad på 1.650 kr. per 
abonnent for 2016/2017.

For å finne antall abonnenter årskostnadene skal fordeles på for det nye renseanlegget når 
anlegget er fullt belastet har vi fra SSB statistikk funnet at det er ca. 2,3 pe per husholdning i 
Ås og Vestby. Dette gir ca. 23.500 tilknyttede abonnenter ved 54.000 PE og 43.500 
tilknyttede abonnenter ved 100.000 PE. 

For å beregne årskostnad per abonnent i 2022 har befolkningsprognose for Akershus 2016-
2031 utarbeidet av Akershus fylkeskommune blitt lagt til grunn for å estimere antall 
tilknyttede abonnenter. Tallene er hentet fra prognosen for 2021, tallene til Akershus 
fylkeskommune er mer optimistiske enn SSB sin prognose. Antar derfor at tallene for 2021 
kan brukes. 

Tilknyttede abonnenter i år 2022 for alternativ 1 og 2 er beregnet til 17800 og for alternativ 3, 
33500. ( Det siste forutsetter at rensedistriktet faktisk utvides når renseanlegget står ferdig.)

Kostanden for ledningsanlegg er ikke tatt med i beregningene. Dette gjelder særlig alternativ 
3. 

Dette gir følgende årskostnad per abonnent i år 2022 og ved full belastning på anlegget: 

Tabell 21 Forventet årskostnad per abonnent ved full belastning på anlegget samt i 2022.

Kostnadselement Alt. 1 (kr/år) Alt. 2 (kr/år) Alt 3 (kr/år)
Årskostnad per abonnent full 
belastning 1221 1030 972

Årskostnad per abonnent i 2022 1612 1629 1263

Dersom det velges å gjenbruke noe av eksisterende anlegg som foreslått i kapittel 7 vil 
finanskostnadene kunne reduseres med om lag 6% og årskostnaden per abonnent kan da 
reduseres noe, 40-60 kroner per abonnent. 

9.5 Muligheter for offentlig støtte fra Enova eller andre 
støtteordninger

9.5.1 Støtte fra Enova
Det er tre Enova programmer som kan være aktuelle:
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1. Fullskala innovativ energi- og klimateknologi
2. Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien
3. Biogass og drivstoff

Fullskala innovativ energi- og klimateknologi

Det kan søkes om 50% av merkostnader. 

Innovasjonen ligger i råtnetanken dvs. ca. 56 mill kr. Dersom vi antar at merkostnader kan 
beregnes til 44 mill. kr, kan det søkes om 22 mill kr. Dette vil være uavhengig av valgt 
løsning for energiutnyttelsen (CHP eller oppgradering).

Alternativt kan vi sikte litt høyere og anser valgt prosess for utråtning som en nødvendighet 
for å «få tak» i mer biogass som benyttes til oppdekning av «Norges mest energieffektive 
renseanlegg». Modularitet, dvs. at råtnetankene med gassturbinene kan bygges ut trinnvis 
kan muligens også ansees som innovativt. I dette tilfelle kan vi ta med merkostnader for 
integrasjon av energieffektive løsninger for hele renseanlegget. Det er vanskelig å anslå 
merkostnadene for dette, da f.eks. en manglende innløpspumpestasjon vil bli en besparelse 
også i investeringskostnader.

Kommentar: 

Støtte til el-produksjon kan være litt vrient siden «grønne sertifikater» (som etter hvert er 
nesten verdiløse, dvs, ca. 10 øre/kWh) kan medføre dobbel subsidiering.

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/fullskala-
innovativ-energi--og-klimateknologi/ 

Pilotering av ny energi- og klimateknologi i industrien

Forsknings- og utviklingsstøtte. Støtte skal bidra til raskere å endre markedet til mer 
klimavennlig teknologi. Prosjektet må omfatte utvikling og pilotering og må være innovativ i 
forhold til den beste tilgjengelige teknologien. Følgende kan godkjennes som 
prosjektkostnader:  

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
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• Kostnader til prosjektering og utvikling av pilotanlegget
• Kostnader til investering i pilotanlegget
• Kostnader til testing og dokumentasjon av teknologien/løsningen etter at 

pilotanlegget er bygget. 

Maksimal støtteandel er differensiert avhengig av bedriftenes størrelse:  

a) små bedrifter => 45%, 
b) mellomstore bedrifter => 35%, 
c) store bedrifter => 25%. 

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/pilotering-
av-ny-energi--og-klimateknologi-i-industrien/

Støttesats er avhengig av hvem som er søker. Denne støtten vil kunne gis til et pilotanlegg 
for Antec-prosessen. Vi regner ikke med at Søndre Follo RA IKS vil kunne forsvare å bygge 
et anlegg som ligger så langt i front med hensyn til teknisk og økonomisk risiko. SFR kan 
stille renseanlegget til disposisjon for et pilotanlegg, men det må være andre som tar den 
økonomiske risikoen i prosjektet.

Biogass og biodrivstoff

Støtte vurderes individuelt fra prosjekt til prosjekt. Det må søkes om støtten som trengs for at 
man skal ta en positiv beslutning om å bygge anlegget. Det vil i tilfelle SFR si at man kan 
søke om de ekstra midlene som det koster for et gassoppgraderingsanlegg og en 
gassledning til Asko, i forhold til å utnytte gassen lokalt. «Nødvendig beløp for å utløse 
investering» må være innenfor tillatte regler i statsstøtteregelverket. 

Anlegget må produsere min. 100.000 Nm³ CH4. Søndre Follo renseanlegg vil produsere ca. 
280.000 Nm³ med dagens tilknytning, og ca. 980.000 Nm³ med 100.000 pe tilknyttet.

https://www.enova.no/bedrift/transport/biogass-og-biodrivstoff-/

https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/pilotering-av-ny-energi--og-klimateknologi-i-industrien/
https://www.enova.no/bedrift/industri-og-anlegg/ny-teknologi-i-industri-og-anlegg/pilotering-av-ny-energi--og-klimateknologi-i-industrien/
https://www.enova.no/bedrift/transport/biogass-og-biodrivstoff-/
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9.5.2 Støtte fra Innovasjon Norge
Innovasjon Norge gir støtte til utvikling av ny teknologi. De har flere ordninger som kan være 
aktuelle dersom man skal utvikle ny teknologi ved Søndre Follo renseanlegg. Innovasjon 
Norge kan gi lån, tilskudd og garantier til norske bedrifter som skal utvikle lønnsomme 
prosjekter. Det er da opp til bedriften å vise at et prosjekt har potensial til å bli lønnsomt, og 
Innovasjon Norge bruker innleide eksperter til å være med å vurdere prosjektene.

For små og mellomstore bedrifter som har et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial 
som kan realiseres sammen med en offentlig eller privat kunde, kan Innovasjon Norge bidra 
til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter. Innovasjonskontrakter basert på 
forsknings- og utviklingssamarbeid har som formål å utvikle et nytt produkt eller løsning som 
ikke tilbys i markedet. Partene i Innovasjonskontrakten er en bedrift som utvikler 
produktet/løsningen og en kunde som har behov for løsningen som utvikles. Førstnevnte 
kalles leverandørbedriften og sistnevnte pilotkunde.

Innovasjon Norge har også en miljøteknologiordning som gir støtte til å bygge pilot- og 
demonstrasjonsanlegg, slik at risikoen for andre investorer i prosjektene reduseres. 
Prosjektene må gi økt verdiskaping i Norge - i form av nye arbeidsplasser, styrket 
kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – 
også i internasjonale markeder.

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/ 



72

© Søndre Follo Renseanlegg IKS Asplan Viak AS

Vedlegg 1 - Plantegninger


